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Resumo 

 

A Inapal Metal, S.A é uma empresa dedicada à produção de componentes para a 

indústria automóvel a partir de chapas de aço. A estas peças é exigida extrema qualidade por 

parte das grandes marcas produtoras de automóveis, além de ser necessário garantir a produção 

de um grande número de peças, no menor tempo possível, uma vez que estes fabricantes são 

cada vez mais exigentes neste aspeto, devido à enorme competição entre eles.  

A indústria automóvel procura cada vez mais um aumento de segurança e uma redução 

do consumo de combustível e emissão de poluentes por parte dos seus modelos, de forma a 

responder às regulamentações impostas. Para isso, empresas como a Inapal Metal, S.A têm que 

se adaptar às exigências dos construtores e estarem preparadas para constantes atualizações dos 

componentes que produzem, exigindo-se assim um acompanhamento permanente aos seus 

clientes.  

A redução do consumo de combustível e por conseguinte da emissão de poluentes por 

parte dos automóveis tem sido essencialmente conseguida através da redução total do seu peso. 

Esta redução tem sido possível através da introdução de novos materiais. Assim sendo, a Inapal 

Metal, S.A, procurando acompanhar esta tendência, tem recorrido à utilização de aços de alta 

resistência em substituição dos aços macios. O uso destes materiais, acompanhado pela 

redução/limitação do uso de lubrificantes de prensa nos processos de conformação plástica de 

chapa, por questões de segurança ambiental, exige que as ferramentas utilizadas tenham que ser 

repensadas.  

Esta dissertação de mestrado vai assim de encontro com esta necessidade. Na procura 

de novos materiais, que permitam a redução do peso das peças produzidas, a Inapal Metal, S.A 

viu-se confrontada com a possibilidade de utilização de um novo material compósito do tipo 

metal-polímero-metal, o LITECOR®. Este material híbrido de estrutura sandwich consiste em 

duas chapas muito finas de aço de alta resistência do tipo IF (intersticial free steel), que é um 

aço de muito boa conformabilidade plástica, separado por um núcleo de PA/PE (poliamida 

combinado com polietileno). Apesar deste material ser apresentado pela Thyssenkrupp Steel 

como sendo um material inovador que combina a elevada resistência do aço com o baixo peso 

do plástico e com uma elevada rigidez à flexão, não existem para já dados suficientes 

relativamente a este material para a sua correta utilização num processo de conformação 

plástica de chapas. Assim sendo, nesta dissertação o objetivo passa por caracterizar 

mecanicamente este material, modelando a sua lei de escoamento elasto-plástica e a evolução 

da sua superfície de cedência (com encruamento anisotrópico). De forma avaliar a 

conformabilidade deste material, isto é, a sua aptidão para a deformação plática, recorreram-se 
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a diferentes técnicas de análise experimental, de forma a cobrir uma vasta gama de trajetórias 

de deformação: o ensaio de tração uniaxial, o ensaio de expansão hidráulica biaxial (Bulge-

test), os ensaios de expansão de furo (KWI e ISO (conical)) e o ensaio Erichsen. Alguns destes 

ensaios foram também realizados num aço 240 LA de 1.5 mm de espessura, que corresponde 

ao aço que a Inapal Metal, S.A utiliza na produção do mesmo componente que agora se pretende 

produzir em LITECOR®. Aqui o objetivo passa por comparar ambos os materiais no 

desenvolvimento do tal componente para a Volkswagen. Para além destes ensaios, realizaram-

se também ensaios de dobragens (flexão em 3 pontos) a diferentes temperaturas, de forma 

avaliar o comportamento do material à flexão e verificar se existe alguma dependência à 

temperatura, e realizou-se também um T-peel test, de forma a testar a força de ligação que une 

as chapas de aço de alta resistência ao núcleo de PA/PE, informação essa que interessa conhecer 

também na realização dos processos de conformação plástica. Realizou-se também a simulação 

numérica do ensaio de dobragem, de forma a estudar o comportamento do material em termos 

do seu retorno elástico. 

Concluiu-se que a principal motivação para o uso deste novo material deve-se ao seu 

reduzido peso, permitindo praticamente alcançar o baixo peso de uma solução em alumínio, 

seguindo assim a nova tendência do mercado, obtendo-se automóveis mais leves, mais 

eficientes e menos poluentes. No entanto, a sua grande vantagem em comparação com o 

alumínio resume-se ao seu menor custo, o que vai permitir a sua utilização em veículos de 

classes mais baixas, onde a utilização de materiais leves como o alumínio e magnésio não eram 

possíveis por razões de ordem económica. Para além disso, a integração deste material no body-

in-white dos automóveis é relativamente simples, pois ao contrário do alumínio, o LITECOR® 

apresenta uma boa conformabilidade plástica e permite a sua ligação com outros componentes 

através de um processo de spot welding, que trata-se do processo de ligação mais frequente 

nesta indústria, possível devido às chapas de aço que o revestem. No caso do alumínio, este tipo 

de processo é mais difícil de realizar, sendo mais frequente a ligação a outros componentes 

através de adesivos. Assim sendo, a substituição de um aço de alta resistência mecânica pelo 

LITECOR® na produção de um componente que depois é montado na estrutura do automóvel 

não vai obrigar a qualquer alteração ao nível das linhas de montagem, o que já não seria verdade 

com a utilização do alumínio.  

  

Palavras-chave: LITECOR®, materiais compósitos de estrutura sandwich, lightweight design, 

conformação plástica de chapas, caracterização mecânica
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Abstract 

 

Inapal Metal, S.A is a company dedicated to the production of components for the 

automotive industry by sheet metal forming. The major automotive manufacturers demand 

extreme quality for these parts and it is essential to guarantee the production of a large number 

of parts, in the shortest possible time, as these manufacturers are increasingly demanding, due 

to the huge competition among them.   

The automotive industry is increasingly looking to higher safety, reduced fuel 

consumption and less emissions of pollutants, in response to the tighter regulations. Therefore, 

companies such as Inapal Metal, S.A have to be flexible to the requirements of OEM and be 

prepared for constant updates on components they produce, thus requiring also a permanent 

monitoring of their customers.  

Reducing fuel consumption and having less emission of pollutants has been essentially 

achieved by reducing their overall weight. This reduction has been possible through the 

introduction of new materials. Thus, Inapal Metal, S.A, is seeking to follow this trend and 

adapting to the use of high strength steels instead of mild steels. The use of these high strength 

materials, accompanied by the reduction/limitation of the use of press lubricants in the 

processes of sheet metal forming, due to environmental safety issues, requires the tools to be 

redesigned and the process to be revised. 

In the search for new materials to reduce the weight of the parts produced, Inapal Metal, 

S.A was confronted with the possibility of using a new metal-polymer-metal composite 

material, LITECOR®. This hybrid sandwich material consists of two very thin sheets of high 

strength steel IF (interstitial free steel), that is a steel with very good formability, separated by 

a PA/PE core (polyamide combined with polyethylene). Although this material is presented by 

Thyssenkrupp Steel as being an innovative material that combines the high strength of steel with 

the low weight of plastic and with a high flexural stiffness, there is insufficient data for this 

material for its correct use in a process of sheet metal forming. Thus, in this dissertation the 

main goal is to characterize mechanically this material, modeling its elasto-plastic flow law and 

the evolution of its yield surface (with anisotropic hardening). In order to evaluate the 

formability of this material, in other words, its suitability for plastic deformation, different 

techniques of experimental analysis were used, in order to cover a wide range of deformation 

trajectories: the uniaxial tensile test, the Bulge-test, the hole expansion tests (KWI and ISO 

(conical)) and the Erichsen test. Some of these tests were also performed on a 240 LA steel of 

1.5 mm thickness, which corresponds to the steel that Inapal Metal, S.A uses in the production 

of the same component that they now intend to produce in LITECOR®. Here the main goal is 
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to compare both materials in the development of such component. In addition to these tests, 

bending tests (3 point bending test) were carried out at different temperatures, in order to 

evaluate the behavior of LITECOR® under flexural stresses, and a T-peel test was also 

performed in order to test the bonding strength between the high strength steels sheets with the 

PA/PE core. The numerical simulation of the bending test was also carried out to study the 

material´s behavior in terms of its springback. 

It was then concluded that the main motivation for the use of this new material is due to 

its reduced weight, practically allowing the low weight of an aluminum solution, thus following 

the new market trend, obtaining lighter, more efficient and less polluting cars. However, its 

great advantage compared to aluminum is due to its lower cost, which will allow its use in lower 

class vehicles where the use of lightweight materials such as aluminum and magnesium were 

not possible for economic reasons. Moreover, the integration of this material into the body-in-

white of cars is relatively simple, because, unlike aluminum, LITECOR® shows good 

formability and allows its bonding with other components through a spot welding process, 

which is the most frequent process in this industry, due to the steel plates that are part of this 

material. In the case of aluminum, this type of process is more difficult to perform, in which 

usually bonding to other components is done through adhesives. Therefore, replacing a high 

strength steel with LITECOR® in the production of a component which is then fitted to a car 

will not require any change on the assembly lines, which would no longer be similar by using 

aluminum. 

 

Key words: LITECOR®, composite materials with sandwich structure, lightweight design, 

sheet metal forming, mechanical characterization   
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1. Introdução  
 

1.1. Enquadramento do projeto e motivação 

 

O objetivo da presente dissertação tem como base a caracterização mecânica do material 

compósito LITECOR® para um processo de conformação plástica. Cada vez mais as grandes 

marcas procuram produzir automóveis mais leves, de forma a reduzir o consumo de 

combustível e, por conseguinte, a emissão de poluentes. Nesse sentido o uso de novos materiais 

pode representar uma das soluções para esta questão. É nesta perspetiva que a presente 

dissertação se insere, estudando um novo material introduzido no mercado pela Thyssenkrupp 

Steel. Este material tem como principal foco a obtenção de um material leve e de baixo custo 

(ThyssenKrupp Steel 2012), quando comparado com outros materiais leves utilizados no ramo 

automóvel, como o alumínio (Ungureanu et al. 2007), mas com maior resistência, conferida 

pelas chapas finas de aço de alta resistência que o revestem, e com muito melhor 

conformabilidade plástica. Este material consiste num material compósito de estrutura do tipo 

sandwich constituído por três camadas: duas camadas exteriores compostas por chapas finas, 

com espessura de 0.3 mm, de um aço de alta resistência do tipo IF (interstitial free steel), e por 

um núcleo interior de PA/PE (poliamida combinada com polietileno), com espessura de 1 mm 

(ThyssenKrupp Steel 2016). Este material híbrido segue a linhagem de outro material 

compósito de estrutura semelhante desenvolvido também pela Thyssenkrupp Steel, o 

BONDAL® (Pieronek et al. 2012). Esse material foi desenvolvido com um objetivo diferente 

do LITECOR®. Neste caso, a motivação passava por desenvolver um material com capacidade 

de amortecimento de vibrações e isolamento sonoro. As diferenças para o LITECOR® 

resumem-se nas chapas exteriores com maior espessura e num núcleo polimérico com espessura 

não superior a 0.05 mm. Aqui a redução de peso não é conseguida, devido à elevada espessura 

das camadas de aço (podem atingir 1.25 mm).  

Como a principal atividade da Inapal Metal, S.A consiste na estampagem/embutidura de 

chapa, é exigido avaliar a conformabilidade plástica deste novo material, pelo que se vai 

procurar caracterizar mecanicamente este material, através de diferentes técnicas de análise 

experimental: ensaio de tração uniaxial, ensaio de expansão hidráulica biaxial (Bulge-test), 

ensaio da expansão de furo (KWI e ISO (conical)) e o ensaio Erichsen. Após a realização de 

tais ensaios, decidiu-se também comparar os resultados com o aço 240 LA de 1.5 mm de 

espessura por ser este o material anteriormente utilizado para fabricar o mesmo componente 

para a Volkswagen. O objetivo aqui passa por avaliar as vantagens e desvantagens de tal 

substituição, no que diz respeito à produção do componente. Para além destes ensaios, vai se 

proceder a ensaios de dobragem (flexão em 3 pontos) a diferentes temperaturas, de forma 

avaliar o comportamento do material sob esforços de flexão e verificar a existência de alguma 

dependência à temperatura. Também será necessário testar a força de ligação que une as chapas 

metálicas ao núcleo no LITECOR®, pelo que se vai proceder a um T-peel test.  
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Esta dissertação foi realizada em ambiente empresarial na Inapal Metal, S.A, sobre a qual 

se fará na secção seguinte uma breve apresentação da sua atividade, e foi executada em 

colaboração com a realização de um artigo científico intitulado “Análise e caracterização do 

comportamento de um material híbrido, aço com núcleo polimérico” submetido no XIII 

Congresso Ibero-Americano de Engenharia Mecânica, a realizar de 23 a 26 de Outubro de 2017 

em Lisboa, Portugal (http://www.cibem13.com/). Todos os ensaios para a caracterização do 

material foram realizados na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto – FEUP e no 

Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial - INEGI. 

 

1.2. Inapal Metal, S.A 

 

A Inapal Metal, S.A é uma empresa situada no concelho da Trofa que produz 

componentes em chapa para a indústria automóvel. Foi fundada em 1972 em Leça do Balio 

com o nome Inapal, S.A, dedicada exclusivamente à produção para a indústria automóvel, da 

qual se destacavam os pára-choques. No início dos anos 80 começou a fabricar componentes 

em materiais poliméricos e compósitos. Mais tarde, em 1997, a empresa separou-se em duas 

empresas distintas, nas atuais Inapal Plásticos, S.A e Inapal Metal, S.A. Face a esta decisão e 

confrontados com a necessidade de uma maior capacidade de produção, a Inapal Metal, S.A, 

em 1998, procedeu à aquisição de uma nova fábrica na Trofa, para a qual se transferiu, na sua 

totalidade, no ano de 2000, onde atualmente ainda se mantém.  

 

 

Figura 1.1 - Instalações da Inapal Metal, S.A no concelho da Trofa, Portugal (Inapal Metal, S.A 2016) 

  

Atualmente, a produção da Inapal Metal, S.A encontra-se dividida em 3 áreas distintas: 

estampagem, soldadura e PQ25, que consiste numa linha de montagem e soldadura, assim 

designada internamente. A área de estampagem contém 7 prensas mecânicas com capacidade 

de 200 a 1200 toneladas e tamanhos de mesa de 1400 x 900 mm a 5500 x 2400 mm, 

respetivamente. As ferramentas utilizadas são, na sua grande maioria, ferramentas progressivas, 

embora, por exemplo, a prensa de maior capacidade, de 1200 toneladas, utilize também um 

sistema de transfer automático. Os processos de fabrico em evidência são o corte em ferramenta 

http://www.cibem13.com/


Caracterização mecânica do material compósito LITECOR® para um processo de conformação plástica 

 3  

e embutidura e nas linhas de soldadura e PQ25 a soldadura por resistência e por arco elétrico 

MAG.  

 O volume de negócios da empresa encontra-se entre os 22 a 24 milhões de euros anuais 

(o que se traduz em mais de 100 mil componentes fornecidos por dia), apresentando uma 

carteira de clientes com nomes como a General Motors, a Volkswagen, a Renault, a Faurecia, 

a SEAT, a Benteler e a Schnellecke, produzindo mais de 300 referências diferentes, apenas no 

setor da estampagem, dentro dos quais se podem destacar painéis de carroçaria, apoios de 

suspensão e do motor, estruturas de assentos e outras peças de pequena e média embutidura. 

Para além das peças embutidas, a Inapal Metal, S.A produz também conjuntos de peças 

estampadas e faz a assemblagem de sistemas de fixação. A empresa conta com quase 400 

colaboradores. 

 A empresa possui certificados de cumprimento das normas referentes à gestão da 

qualidade ISO 9000:2008 e ISO 9001:2008, à norma específica para a indústria automóvel ISO 

TS 16949:2009 e à norma específica para a indústria aeronáutica ISO 9100:2009. Também 

possui certificado de cumprimento da norma ISO 14001:2004 e OHSAS 18001:2007, referentes 

à gestão ambiental e à saúde e segurança, respetivamente. Em 2014, a empresa venceu o prémio 

de qualidade GM supplier quality excellence award.  

 

1.3. Metodologia aplicada e estrutura da dissertação  

 

Como esta dissertação foi realizada em ambiente empresarial, numa empresa 

especialmente dedicada à embutidura, e o material alvo do seu estudo é pretendido que seja 

aplicado neste processo de fabrico, sentiu-se inicialmente a necessidade de relembrar e 

aprofundar uma série de conhecimentos referentes à conformação plástica de chapas. Assim 

sendo, uma parte da introdução teórica foi dedicada à sua caracterização, bem como a 

apresentação de uma série de conceitos no que diz respeito às ferramentas de estampagem, 

conhecimentos esses que são fundamentais para se puder movimentar neste mundo da indústria 

automóvel.  

O grande objetivo desta dissertação passa por apresentar este material inovador ao 

mercado. Para isso, é essencial apresentar o contexto atual e tentar mostrar o que o LITECOR® 

vai permitir, quando comparado com outras soluções de redução do peso, como a opção pelos 

aços de alta resistência, alumínio ou magnésio. Assim sendo, uma contextualização do que são 

os materiais utilizados na indústria automóvel hoje em dia também se faz.  

Depois é fundamental explicar uma série de conceitos sobre a caracterização mecânica, 

recordando o conceito de curva limite de embutidura e os diferentes modos de deformação, algo 

fundamental para o mundo da conformação plástica de chapas, bem como se decidiu fazer uma 

pequena abordagem sobre os critérios de plasticidade anisotrópicos. 

Recorreu-se depois a uma série de trabalhos experimentais com o objetivo de caracterizar 

mecanicamente o material alvo de estudo desta dissertação, pelo que se decidiu proceder 

também alguns destes a um aço 240 LA de 1.5 mm de espessura, que trata-se do aço que era 

anteriormente utilizado para o fabrico do mesmo componente que agora se pretende produzir 

em LITECOR® na Inapal Metal, S.A. Adicionalmente, realizaram-se também uma série de 

simulações numéricas, de forma a estudar o comportamento do material em termos do seu 

retorno elástico, o que permite enriquecer ainda mais o âmbito desta dissertação.  
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2. Revisão bibliográfica 
 

2.1. Evolução dos materiais na indústria automóvel: lightweight 
design  

 

O automóvel do século XX e o automóvel de hoje em dia são muito diferentes, 

apresentando diferenças de conceito muito grandes. Hoje em dia a tendência da indústria 

automóvel é no sentido do aumento de segurança, proteção ambiental e conforto (Santos et al. 

2005) e na da redução do consumo de combustíveis e emissão de poluentes (Högman 2002). 

Em virtude das maiores exigências de segurança e conforto atualmente, novos componentes são 

incorporados nos automóveis, contribuindo para o aumento do peso do veículo.  

 

Figura 2.1 - Tendência de aumento do peso do veículo nas últimas décadas (Klose 2009) 

 

Como consequência deste aumento de peso, os produtores de automóveis têm procurado 

a implementação de novos conceitos, de forma a reduzir o peso dos automóveis e 

consequentemente o consumo de combustível e emissão de poluentes, tudo a um custo 

competitivo. Uma redução do peso do automóvel em 100 kg proporciona uma redução no 

consumo de combustível de 0.3 a 0.5 litros por 100 km (Belingardi 2014). Isto vai se traduzir 
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numa redução de 8 a 11 gramas de CO2 emitido por km (Wallentowitz 2004). Se todos os 

veículos na Europa (aproximadamente 210 milhões de veículos em circulação) tivessem uma 

redução de 0.25 litros por 100 km, seria possível diminuir a emissão de CO2 em 17.344 milhões 

de toneladas por ano (Klose 2009). O atual regulamento em vigor na UE, Regulamento (CE) 

N.º 443/2009, define para os automóveis de passageiros uma emissão de 120 gramas de 

CO2/km, fixando um objetivo para 2020 para os automóveis novos de 95 gramas de CO2/km 

(União Europeia 2009). Este regulamento responsabiliza os automóveis por 12 % do total de 

emissões de CO2 na UE. Seguindo esta tendência, novos materiais e novas soluções estruturais 

têm sido desenvolvidas nos últimos anos, no entanto, é importante reter que a substituição do 

material utilizado é mais eficiente que qualquer modificação estrutural (Zhang et al. 2006, 

Ghassemieh 2011), pois estas modificações obrigam a alterações ao nível do processo de 

conformação plástica, soldadura e montagem (Li et al. 2003). 

 Existem várias restrições impostas aos materiais utilizados no ramo da indústria 

automóvel, pois o tipo de processo de fabrico mais utilizado neste ramo, a conformação plástica 

de chapas, que sendo bastante sensível às propriedades mecânicas do material, impõe inúmeras 

restrições aos materiais, por vezes até contraditórias, como os materiais apresentarem elevada 

resistência mecânica e ao mesmo tempo elevada conformabilidade (Tisza 2013). Devido a todos 

estes desafios, novas classes de materiais têm sido desenvolvidas, destacando-se os aços de alta 

resistência (HSS – “high strength steel”), as ligas leves e os materiais compósitos (Cheon et al. 

1997, Jambor et al. 1997). A figura 2.2 perspetiva a evolução do uso de materiais na indústria 

automóvel entre 2010 e 2030. 

 

 

Figura 2.2 - Materiais consumidos pela indústria automóvel no ano de 2010 e previsão para o ano de 2030 

(Heuss et al. 2012) 

 

É possível analisar que para além da introdução de novos materiais como as fibras de 

carbono e magnésio, perspetiva-se um aumento considerável no uso de plásticos, alumínio e 

aços de alta resistência. A previsão aponta para um aumento de 273 % do consumo destes aços 

e, por outro lado, há uma redução no consumo de aços mais macios, traduzindo-se numa queda 

de 70 % (Heuss et al. 2012). Esta substituição de materiais por outros menos densos, como a 

fibra de vidro, magnésio e alumínio, quando as solicitações o permitem, vai traduzir-se numa 

redução do peso total do veículo, levando consequentemente a uma redução do consumo de 

combustível e da emissão de poluentes. 
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Figura 2.3 - Design multimaterial da estrutura de um automóvel (Goede 2008) 

 

Assim sendo, cada vez mais um conceito multimaterial vai reinar na indústria automóvel 

com o objetivo de reduzir o consumo de combustível e emissão de poluentes, desde que a um 

custo aceitável. Esta abordagem tem sido largamente investigada num grande número de 

projetos da união europeia, dos quais é pertinente assinalar o Super Light Car - SLC (Goede et 

al. 2009). O objetivo deste projeto assenta num design multimaterial para um veículo da classe 

B, semelhante ao da figura 2.3, que seria 30 % mais leve que o respetivo homónimo produzido 

em aço macio para embutidura. Exigiu a combinação de diferentes materiais e o 

desenvolvimento de novos métodos e técnicas de ligação de peças, para além dos 

desenvolvimentos necessários ao nível dos processos de fabrico para os diferentes materiais. 

Todas estas investigações permitiram alcançar uma redução de peso de 30 %, no entanto, cada 

kg reduzido sofreu uma inflação de 5 €. 

 Estes novos materiais e a tendência para a utilização de componentes complexos, em 

resposta às especificações de segurança e economia de combustível, colocam as mais elevadas 

exigências aos processos de conformação plástica. 

 

2.1.1. Aços de alta resistência (HSS) 

 

Uma das formas mais eficientes para reduzir o peso total do veículo passa por substituir 

os materiais utilizados por outros materiais mais resistentes (Yuxuan 2003, Zhu et al. 2002, Li 

et al. 2003), permitindo assim reduzir a quantidade de material necessária. É este o principal 

motivo do desenvolvimento dos aços de alta resistência (HSS – “high strength steels”). A 

utilização destes materiais leva também a um aumento do nível de segurança do veículo 

(DeCicco 2005), através de uma maior capacidade de absorção da energia de impacto e maior 

resistência à deformação plástica (Marsh 2000), quando comparado com a utilização de 

materiais menos densos de forma a reduzir o peso do veículo. No entanto, a redução da 

espessura e, consequentemente, a redução do peso da peça produzida, com a utilização de aços 

cada vez mais resistentes só é possível até certo ponto, pois com a diminuição da espessura do 

material há uma redução da rigidez do material à flexão. 

Desde dos anos 70 do século passado, a filosofia de rigidez e longevidade do produto 

foi-se alterando, de tal modo que o design do produto passou a ter uma atenção mais privilegiada 

(Santos et al. 2005). Atualmente, o cliente pretende um automóvel com exterior atraente, alta 

qualidade, segurança e conforto, com características inovadoras e consumo reduzido, a um 

preço muito competitivo. Esta tendência em conjunto com a crescente legislação referente ao 

consumo de combustível e emissão de poluentes levou ao desenvolvimento e uso dos aços de 
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alta resistência (HSS - “high strength steels”). Este tipo de material permite conferir ao 

automóvel um maior grau de rigidez e ao mesmo tempo reduzir o peso do veículo (Opbroek et 

al. 1998), o que em conjunto com a sua boa conformabilidade plástica e possibilidade de ligação 

por spot welding, faz com que este material seja a primeira escolha para a estrutura de um 

automóvel (Magnusson et al. 2001). A Lotus Engineering defende a possibilidade de redução 

do peso do veículo em 38 % para um aumento de custo inferior a 3 % com a utilização destes 

materiais em vez de aços mais macios (Lotus Engineering 2010).  

As crescentes exigências do mercado de fabricação automóvel e o aumento da 

competição entre as grandes marcas refletiu-se num desenvolvimento acentuado deste tipo de 

aços (Bode et al. 1999). Tudo começou nos meados dos anos 70 com a elaboração de vários 

micro-alloyed steels. Na primeira metade dos anos 80 foram desenvolvidos os aços DP (“dual 

phase”) e BH (“bake hardening”). No mesmo período foram desenvolvidos os aços IF 

(“interstitial free”) de grande capacidade de deformação, com o objetivo de se conseguir um 

melhor desempenho na conformação plástica. Nos anos 90 desenvolvimentos adicionais 

permitiram obter os aços isotrópicos e os aços TRIP (“transformed induced plasticity”). Tal 

como os aços DP, os aços TRIP possuem uma estrutura de fase dupla, com constituintes duros 

e macios (Santos et al. 2005). Ambos podem ser colocados num outro grupo, dos aços AHSS 

(“advanced high strength steel”). Toda esta variedade existente de aços de alta resistência 

assenta em diferentes mecanismos metalúrgicos de endurecimento da microestrutura 

(afinamento de grão, precipitação, solução sólida ou envelhecimento).  

 

 

Figura 2.4 - Desenvolvimento dos aços utilizados na indústria automóvel (Tisza 2013) 

 

Esta tendência obrigou assim a repensar as ferramentas de conformação plástica de 

chapa e em alguns casos à mudança dos materiais utilizados nestas (Cordeiro 2016), pois a estes 

aços, maiores esforços estão associados (é necessário maiores forças para cortar estas chapas 

de maior resistência e a onda de choque criada na rotura destas é também superior). Toda esta 

constante competição entre produtores levou a que um novo aço fosse introduzido no mercado 

a cada 5 anos (Wagener 1997).  
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Figura 2.5 - Variedade de aços existentes e enquadramento das suas características mecânicas com outros 

materiais (Tensão limite de elasticidade vs. Alongamento total) (Flegel 2001) 

 

 A figura 2.5 mostra a variedade existente de qualidades de aços e os seus respetivos 

limites de elasticidade. O aumento desta propriedade mecânica permite a utilização de chapas 

com menores espessuras, o que se traduz numa menor quantidade de material utilizada, levando 

à diminuição desejada do peso dos componentes. Este aumento da resistência dos materiais 

traduz-se em maiores esforços, podendo se verificar na tabela 2.1 as consequências desses 

esforços nas ferramentas de conformação das chapas. É importante referir que o aumento da 

resistência mecânica da chapa destes materiais é mais significativo que a diminuição da sua 

ductilidade (Chung et al. 2008). 

 

Tabela 2.1 - Consequências nas ferramentas do aumento da resistência mecânica do material das chapas (Gåård 

2008, Högman 2002); adaptado por (Cordeiro 2016) 

 

 

Para além das diferentes classes de aços referenciadas anteriormente, nas últimas duas 

décadas também têm sido desenvolvidos aços de muito alta resistência mecânica, os extra-

advanced high strength steels (EHSS) e os ultra-advanced high strength steels (UHSS). O 

desenvolvimento destes aços respondeu à necessidade do mercado para carros ainda mais leves, 

reduzindo consequentemente o consumo de combustível e emissão de poluentes, mas permitiu 



Revisão bibliográfica  

10 

  

também obter aços com muito melhor conformabilidade plástica e com um nível de segurança 

superior. É possível verificar isso na figura 2.6. Estes aços surgiram pela primeira vez no Japão 

e Coreia.  

 

Figura 2.6 - Tensão limite de rotura vs. Alongamento total (Chung et al. 2008) 

 

Com o aumento das regulamentações cada vez mais restritivas no que diz respeito ao 

consumo de combustível e emissão de poluentes e no que diz respeito ao fim de vida dos 

veículos, espera-se um crescente desenvolvimento e uso de materiais leves, como o alumínio e 

magnésio, e de materiais poliméricos e compósitos na indústria automóvel. Isto fará aumentar 

as exigências quanto aos processos de conformação plástica, pois estes materiais representam 

novos desafios para a obtenção das solicitações de deformação desejadas. 

 

2.1.1.1. Aços utilizados na Inapal Metal, S.A 

 

Os aços utilizados na Inapal Metal, S.A são muito variados, quer em qualidade, quer em 

quantidade consumida, no entanto, estes podem ser agrupados em 3 grandes grupos: 

 Aços macios com baixo teor de carbono para conformação a frio; 

 Aços de baixo teor de carbono de alta resistência para conformação a frio (HSS); 

 Aços multi-fase para conformação a frio (AHSS). 

Para além destes 3 grandes grupos, existem também os aços ligados ao boro para 

têmpera e revenido que também são utilizados frequentemente na indústria automóvel (Col et 

al. 2010). 

Todos estes aços podem encontrar-se tanto na forma de chapa nua, como revestida, onde 

se destacam dois tipos de processos de revestimento: a galvanização por imersão a quente e a 

galvanização por imersão por eletrodeposição. A disponibilização das chapas nuas pode ser 

feito tanto sob a forma de produtos laminados a quente como de produtos laminados a frio, 

todavia, enquanto todos os materiais são disponibilizados como produtos laminados a frio, o 

mesmo não acontece com os laminados a quente, pois na chapa laminada a frio é possível obter 

uma orientação preferencial dos grãos cristalinos (denominado “textura”) favorável ao processo 

de embutidura (Malheiro 2012). 
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2.1.2.  Alumínio 

 

 Hoje em dia o alumínio já é largamente utilizado na produção de um automóvel e o seu 

uso ainda vai aumentar significativamente, no entanto, a sua produção está limitada em todo o 

mundo, isto é, praticamente já não é possível responder às necessidades do mercado. Pela figura 

2.7 é possível observar que o peso de alumínio num automóvel quadruplicou em 30 anos. É 

possível observar também que o uso de peças fundidas em alumínio aumentou, situando-se hoje 

praticamente ao nível do alumínio trabalhado.  

 

Figura 2.7 - Evolução do alumínio na indústria automóvel durante 30 anos (Tisza 2013) 

  

O grande interesse neste material resume-se ao seu baixo peso, permitindo aos 

fabricantes responder às exigências respeitantes à redução do consumo de combustível e 

emissão de poluentes e assim cumprir as regulamentações impostas. No entanto, comparando 

o alumínio ao aço, este apresenta pior conformabilidade plástica e é de mais difícil ligação 

através do processo de soldadura por pontos, que é o processo de ligação de componentes mais 

largamente utilizado em toda a indústria automóvel (Cole et al. 1995). Diversas investigações 

têm sido realizadas de forma a melhorar a conformabilidade do alumínio e a desenvolver formas 

alternativas de ligação das peças através de adesivos, no entanto, continua a não ser possível 

para já produzir um componente estrutural neste material a um preço competitivo com o aço. 

Para além disso, existem outros desafios que os engenheiros têm que enfrentar se pretenderem 

utilizar este material num automóvel devido às diferenças de resistência, ductilidade e 

lubrificação quando comparado com o aço, que vão obrigar a alterações ao nível das tecnologias 

de fabrico e montagem das peças (Ghassemieh 2011). 

 Apesar do alumínio ser mais caro que o aço em termos de matéria-prima, é necessário 

ter em conta que o seu custo de produção é inferior, devido à sua melhor maquinabilidade, 

menor tempo de produção, capacidade de obter peças com chapa de espessura inferior, 

tolerâncias dimensionais mais apertadas e pelo facto de ser mais fácil obter uma forma mais 

próxima da forma final (“near net shape technology”), o que se traduz em menores custos de 

acabamento. No entanto, mesmo assim, obter um certo componente funcional em alumínio será 

quase sempre mais caro que obter o mesmo componente em aço (Cole et al. 1995), mas caso 

seja possível, a indústria automóvel vê-se praticamente obrigada a incorporar essa solução de 

forma a reduzir o peso do automóvel, desde que cada quilograma reduzido não custe mais 2$ 

ao fabricante (Cole et al. 1995). 

 O alumínio tem sido utilizado ao nível do motor desde 1940 na caixa de transmissões, 

com o único objetivo de reduzir o seu peso. No entanto, mais recentemente tem sido utilizado 

ao nível do bloco do motor. Tem boa condutibilidade térmica, boa resistência mecânica e boa 

resistência à fadiga, tudo a 145 ºC, o que lhe possibilita tal aplicação. Ao nível do chassis, o 

alumínio fundido tem sido o mais utilizado, principalmente ao nível das jantes, em substituição 
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das jantas estampadas em aço mais pesado, e em componentes para a suspensão e para o sistema 

de travagem, substituindo o ferro fundido dúctil. De forma a minimizar os defeitos que possam 

afetar a resistência ao impacto e à fadiga, a microestrutura do material deve ser cuidadosamente 

controlada. Ao nível estrutural do automóvel, é ainda necessário melhorar a conformabilidade 

do alumínio, pois na grande maioria dos casos, os automóveis ainda são compostos de chapas 

estampadas e unidas entre si através de um processo de spot welding, dando origem ao 

dominado body-in-white (Cole et al. 1995), à qual os restantes elementos são aparafusados. 

Para já, apenas 0.1 % dos body-in-white são produzidos em alumínio (Corus Engineering 2010). 

No entanto, com a introdução do alumínio uma nova abordagem tem sido seguida com o recurso 

a componentes fundidos e extrudidos para além dos tradicionais estampados, pois é no body-

in-white onde a maior redução de peso é possível com a introdução do alumínio (Ghassemieh 

2011).  

 

2.1.3.  Magnésio  

 

 O magnésio é 33 % mais leve que o alumínio e 75 % mais leve que o aço/ferro fundido 

(Kleiner et al. 2003). Apresenta melhor resistência à corrosão que o alumínio convencional e 

maior alongamento total, traduzindo-se numa maior resistência ao impacto. Apresenta também 

uma excelente resistência e rigidez específica, alta capacidade de amortecimento e elevada 

capacidade de reciclagem (Yang et al. 2008). No entanto, apresenta algumas desvantagens em 

termos de propriedades mecânicas que obrigam a um projeto específico para a sua aplicação na 

indústria automóvel. O magnésio exibe uma tensão limite de elasticidade semelhante ao 

alumínio, mas uma tensão limite de rotura 25 % inferior. A sua resistência à fadiga é 35 % 

inferior ao do alumínio convencional usado no ramo da indústria automóvel e a sua resistência 

à fluência é 15 % inferior a 20 ºC e 65 % inferior a 130 ºC. O seu módulo de Young e dureza 

também são inferiores, sendo menos 40 e 25 %, respetivamente. O seu coeficiente de expansão 

térmica é 15 % superior (Cole et al. 1995, Ghassemieh 2011). A sua rigidez específica é 

ligeiramente inferior que o alumínio e o ferro, no entanto, a sua resistência específica é 

consideravelmente superior, na ordem dos 14.1 % e 67.7 %, em relação ao alumínio e ferro, 

respetivamente (Kulekci 2008). 

 

 

Figura 2.8 - Comparação entre a rigidez específica e resistência específica do magnésio, alumínio e ferro 

(Kulekci 2008) 

 

Os componentes em magnésio apresentam melhor maquinabilidade que em alumínio, 

maior precisão dimensional e melhor acabamento superficial. A sua melhor fluidez na 
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ferramenta de conformação plástica de chapas vai permitir obter componentes com espessuras 

de parede 50 % inferiores ao alumínio e com ângulos mais pequenos (de 0 a 1º). O custo do 

magnésio como matéria-prima pode ser de 50 a 100 % mais caro que o alumínio, por unidade 

de peso, mas como a sua densidade é cerca de 1/3 menor, o seu custo, por unidade de volume, 

será aproximadamente igual. No entanto, como o seu custo de produção é inferior ao alumínio, 

o custo de um componente em magnésio é inferior ao mesmo componente em alumínio ou 

mesmo em aço.  

 Devido ao seu baixo peso específico, a sua principal aplicação na indústria automóvel 

tem-se resumido a componentes de grandes dimensões de parede fina, em especial, quando 

sujeitos a dobragem. A sua aplicação está a ser feita na parte interior do automóvel, dado que 

existem problemas de corrosão nos componentes exteriores os quais necessitam de investigação 

adicional para serem resolvidos, para além da corrosão galvânica, quando em contacto com 

outros materiais. É necessário também garantir uma boa resistência à fluência. Em virtude da 

reduzida conformabilidade das chapas de magnésio à temperatura ambiente é necessário um 

aquecimento do material acima dos 220 ºC (Santos et al. 2005). Por isso, é um material que 

pouco ou nada tem sido aplicado ao nível da estrutura do automóvel, que é onde a maior redução 

do peso seria possível com a sua aplicação. 

 

 

Figura 2.9 - Porta em magnésio em 1997 (Jambor et al. 1997) 

 

2.1.4.  Materiais compósitos 

 

É a atual tendência da indústria aeronáutica e o futuro (próximo!) da indústria 

automóvel. A primeira aplicação na indústria automóvel que se conhece é no Corvette de 1953 

(Ghassemieh 2011). Hoje em dia ainda é apenas utilizada em peças de baixo volume de 

produção. A sua aplicação, tal como os aços de alta resistência (HSS) e os materiais leves, como 

o alumínio e o magnésio, tem como objetivo principal reduzir o peso do automóvel e por 

conseguinte diminuir o consumo de combustível e a emissão de poluentes. Para além disso, 

apresenta uma grande flexibilidade em termos de design, boa resistência à corrosão, boas 

propriedades mecânicas e anisotropia do material. Apesar de todas estas vantagens, a sua 

introdução em massa na indústria automóvel tem sido atrasada devido ao seu elevado custo (no 

caso do uso de fibras de carbono poderá ser 10x superior ao correspondente em aço 

(Ghassemieh 2011)) e taxas de produção ainda baixas. Existem também alguns problemas no 

que diz respeito à reciclabilidade do material, dependendo do tipo de compósito, e mais 

importante em termos de resistência ao impacto.  



Revisão bibliográfica  

14 

  

 

Figura 2.10 - Comparação de custos entre diferentes designs para o body-in-white (Dieffenbach et al. 1996) 

 

No geral, estes materiais como são bastante recentes na indústria automóvel, ainda 

existe uma grande inexperiência e falta de conforto com o seu uso e os processos para produção 

em massa de componentes para a indústria automóvel nestes materiais não estão totalmente 

desenvolvidos. Mesmo em termos da ligação por adesivos, vários desenvolvimentos são ainda 

necessários.  

Hoje em dia muitos fabricantes estão a procurar introduzir fibras naturais com matrizes 

termoplásticas, que podem ser 40 % menos densas que as fibras de vidro utilizadas, mais fáceis 

de maquinar e com melhores propriedades no que diz respeito à reciclagem. No entanto, estas 

fibras ainda têm um longo caminho a percorrer até ganhar a confiança da indústria automóvel.  

Outra inovação que tem sido introduzida na indústria automóvel são os materiais 

compósitos do tipo sandwich, em especial os do tipo metal-polímero-metal (MCM – “metal 

composite material”). Em aplicações automóveis, o termoplástico mais utilizado nestes 

materiais é o polipropileno, particularmente em componentes não estruturais, devido à sua baixa 

densidade, excelente produtibilidade, boas propriedades mecânicas, excelentes propriedades 

elétricas, boa estabilidade dimensional e boa resistência ao impacto (George et al. 2001). No 

entanto, vários termoplásticos sintéticos são também utilizados, incluindo o polietileno, 

poliestireno e poliamida (nylon). 

 O comportamento dos materiais compósitos submetidos a esforços de compressão 

diferenciam-se muito dos materiais metálicos comuns, pois, não se comportando de forma 

dúctil, mas sim de uma forma mais frágil, leva a repensar todo o projeto de um componente, o 

que acaba por se traduzir em mais um travão na sua utilização na indústria automóvel. 

 

2.2. Materiais compósitos de estrutura sandwich  

 

Os materiais compósitos de estrutura sandwich são apresentados como tendo um design 

ótimo para suportar esforços de flexão, isto é, estes materiais apresentam uma muito boa rigidez 

à flexão (Mamalis et al. 2008). O projeto destas estruturas exige bastante conhecimento e 

experiência, pois a escolha dos materiais a utilizar revela uma importância enorme, face aos 

mecanismos de falhas deste tipo de materiais. A falha destas estruturas é um fenómeno bastante 
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complicado, podendo se dever aos mecanismos de falha de qualquer um dos materiais que 

compõem o compósito ou do adesivo que os une. No processo de conformação plástica, a força 

do cerra-chapas afeta os modos de falha destes materiais. Caso estas forças sejam baixas, é 

proporcionado o aparecimento de enrugamentos no material, e caso estas forças sejam 

demasiado elevadas, pode ocorrer fratura. Assim sendo, os especialistas deste ramo têm 

estudado uma série de combinações, quer ao nível do núcleo (Zhu et al. 2007, Pitarresi et al. 

2007, Hosur et al. 2005), quer através da introdução de novas camadas (Jiang et al. 2005), de 

forma a reter as melhores propriedades dos seus constituintes, pelo que os materiais deste tipo 

poderão ser muito diferentes entre si. É esta a principal vantagem destes materiais que nos 

permite adequar as suas propriedades mecânicas e características às exigências impostas. 

Geralmente, estes materiais apresentam faces metálicas, de alumínio ou aço, com um 

núcleo metálico (que poderá ser ou não em estrutura de favo de mel (“honeycomb structure”), 

de forma a permitir utilizar uma menor quantidade de material, o que se traduz num menor peso 

do mesmo, ou sob a forma de uma espuma metálica) ou um núcleo polimérico, que é o caso 

mais frequente. De forma a melhorar a resistência ao impacto destes materiais, em alguns casos, 

são adicionadas camadas intermédias entre o núcleo e as camadas exteriores. Ainda assim, 

apesar destes materiais híbridos apresentarem uma performance estrutural melhorada, não 

podem ser utilizados em estruturas primárias, na grande maioria dos casos (Mamalis et al. 

2008). Estas estruturas em sandwich são produzidas através de um processo de compressão em 

vácuo. 

A primeira aplicação deste tipo de materiais data o ano de 1924, quando se produziu um 

material sandwich contendo contraplacado (nas camadas exteriores) e balsa (no núcleo) para se 

utilizar num avião (Sokolova et al. 2012). Devido à necessidade de materiais leves mais cedo, 

é possível perceber o estado mais avançado no uso e desenvolvimento destes materiais 

compósitos na indústria aeroespacial em comparação com a indústria automóvel.  

Os desenvolvimentos neste tipo de materiais tem sido constantes nos últimos anos. Em 

1987 foi introduzido no mercado o GLARE® (“glass laminate aluminium reinforced epoxy”) 

(Vermeeren et al. 2003) que oferece uma boa resistência ao impacto, excelente resistência à 

corrosão, excelente inflamabilidade e baixo peso. De forma a obter uma ainda maior redução 

de peso, seguiram-se o ARALL® (“aramid aluminium laminates”) (Wu et al. 1994) e 

CARALL® (“carbon fibre reinforced aluminium laminates”) (Austin et al. 1999). Estes três 

materiais referidos fazem parte de um grupo de materiais compósitos de estrutura sandwich 

mais específico, os FML (“fiber-metal laminates”), que apesar da elevada resistência, elevada 

rigidez e baixo peso, apresentam custos de produção demasiado elevados, o que limita a sua 

utilização a nível industrial. Outro dos problemas destes materiais é a sua conformabilidade 

plástica, e em especial apresentam problemas no que diz respeito ao seu retorno elástico. No 

entanto, através de um pré-aquecimento destes materiais antes do processo de conformação 

plástica é possível melhorar a sua conformabilidade e o seu comportamento em termos de 

retorno elástico, obtendo um comportamento mais interessante destes materiais em comparação 

aos monometais, e reduzir a sua destruição (Mosse et al. 2005). Isto é muito importante, pois 

na conformação de peças para automóveis muito tempo é despendido no estudo da 

compensação do springback. No geral, o efeito do pré-aquecimento na conformabilidade destes 

materiais é dependente do material do núcleo e da força do cerra-chapas.  
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Figura 2.11 - Representação esquemática do conceito clássico de uma estrutura sandwich e de um núcleo com 

estrutura em favo de mel (Mamalis et al. 2008) 

 

2.2.1.  Materiais compósitos MCM – Metal-polímero-metal 

 

O conceito mais comum deste tipo de materiais compósitos de estrutura sandwich na 

indústria automóvel são os materiais MCM (“metal composite materials”). Estes materiais são 

materiais do tipo metal-polímero-metal, isto é, são materiais compostos por duas camadas 

exteriores metálicas muito finas, mas muito rígidas, e um núcleo polimérico leve e com rigidez 

suficiente, unidos entre si através de um adesivo. Este adesivo deve garantir que em caso de 

rotura do material esta seja coesiva, algo que é imprescindível para os construtores automóveis. 

As grandes diferenças entre as propriedades estruturais do núcleo e das camadas 

exteriores originam bastantes problemas. Conhecendo a combinação de materiais, isto é, o 

núcleo e as camadas exteriores, foi demonstrado que as propriedades mecânicas deste tipo de 

estruturas sandwich podem ser estimadas através da regra das misturas (Harhash et al. 2017). 

A escolha dos materiais que compõem estes materiais deve responder da melhor forma ao 

compromisso entre custos, peso, resistência à fadiga, resistência ao impacto, etc. De forma a 

obter a melhor resposta possível têm sido testados diferentes combinações de materiais 

poliméricos ao nível do núcleo. Polyolefin (polipropileno combinado com polietileno) consiste 

na escolha preferencial dos produtores deste tipo de materiais, devido à excelente combinação 

das suas propriedades físicas e químicas, para além do seu baixo custo, fácil reciclabilidade e 

fácil processabilidade. No entanto, revela baixa energia superficial e, por conseguinte, fraca 

adesão e incompatibilidade com alguns materiais. Para além disso, revela uma fraca 

estabilidade relativamente à temperatura.  

O núcleo polimérico apresenta dificuldades em transmitir esforços de corte, 

transmitindo melhor os esforços de compressão. Assim sendo, os processos de conformação 

plástica são mais favoráveis quando o polímero apresenta comportamento viscoplástico, pois 

aumenta a sua capacidade de transmitir esforços de corte, aumentando a sua rigidez transversal, 

no entanto, aumenta também o seu springback (Kim et al. 1990). À temperatura ambiente, a 

conformabilidade plástica destes materiais e o seu springback são praticamente iguais ao das 

chapas metálicas que o revestem (Kim et al. 1990). No que diz respeito à resistência à fadiga, 

o mesmo é válido. A temperaturas superiores a rigidez diminui e as características referentes 

ao springback melhoram. Caso este pré-aquecimento seja em demasia, o aparecimento de 

enrugamentos no material aumenta. As características de springback também serão 

influenciadas pelo raio da matriz, diminuindo com o seu aumento, e da força exercida pelo 

cerra-chapas, tal como no caso dos monometais (Kim et al. 1990).  
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Os materiais de estrutura sandwich com núcleos com espessura muito reduzida são 

muito úteis para o isolamento sonoro (Kim et al. 1990). Para além disso, com o aumento da 

espessura do núcleo, o LDR (“limiting drawing ratio”) diminui e a probabilidade de 

enrugamento na área da flange e aparecimento de fissuras aumenta. Essa diminuição torna-se 

menos significativa caso haja aumento da espessura das camadas exteriores. A tabela 2.2 revela 

a influência das espessuras das camadas exteriores nas propriedades mecânicas dos materiais 

compósitos de estrutura sandwich. O exemplo recai num material comum utilizado para 

isolamento sonoro com um núcleo de polyolefin com 0.05 mm de espessura. 

 

Tabela 2.2 - Influência das espessuras das camadas exteriores nas propriedades mecânicas do material compósito 

do tipo metal-polímero-metal (Kim et al. 1990) 

 

 

Através da tabela 2.2, é possível concluir que a resistência mecânica do material 

compósito é essencialmente conferido pelas chapas metálicas que o revestem. É possível 

também verificar que o coeficiente de anisotropia plástica aumenta com a diminuição da 

espessura das camadas exteriores. Por outro lado, o coeficiente de encruamento diminui com a 

diminuição da espessura destas camadas.  

No caso da estrutura sandwich apresentar camadas exteriores com diferentes espessuras, 

a camada com menor espessura deve ser posta em contacto com o punção na operação de 

conformação plástica, de forma a facilitar a sua realização (Harhash et al. 2017). 

Através da figura 2.12, é possível verificar agora a influência do aumento da espessura 

do núcleo nas propriedades mecânicas de um material compósito do tipo metal-polímero-metal 

comum na indústria. Com o aumento da espessura do núcleo, a resistência mecânica do material 

compósito diminui, o seu alongamento aumenta, o que acaba por se traduzir numa melhor 

conformabilidade plástica. Isto ajuda a comprovar o pressuposto da regra das misturas ser válida 

para estes materiais. 
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Figura 2.12 - Influência da espessura do núcleo polimérico nas propriedades mecânicas dos materiais compósitos 

do tipo metal-polímero-metal (Liu et al. 2013) 

  

No caso de se optar por introduzir novas camadas nas estruturas sandwich, deve-se 

procurar que estes novos materiais sejam leves, mais rígidos que o núcleo e de preferência mais 

espesso que as camadas exteriores. Estas camadas extras vão permitir camadas exteriores mais 

finas e núcleos com piores propriedades estruturais, o que acaba por se traduzir em preços 

inferiores. A grande questão aqui é garantir uma boa adesão entre os diferentes materiais e que 

o aumento de peso devido a estas camadas extras não seja significativo. 

 Para além da elevada rigidez destas estruturas, é necessário garantir que este tipo de 

materiais apresente uma boa resistência ao impacto e à fadiga. O problema do impacto traduz-

se através do deslocamento entre o núcleo e as camadas exteriores, devido à rotura do adesivo 

que os une ou da superfície exterior do núcleo. Este problema pode ser resolvido pela introdução 

das camadas intermédias anteriormente apresentadas. O problema da fadiga é também bastante 

importante para a indústria dos transportes. Aqui o material mais vulnerável é o adesivo, no 

entanto, o núcleo polimérico também sofre com esta questão, podendo as suas características 

sofrer uma redução de 50 % após centenas de milhares de ciclos. Assim sendo, é importante 

diminuir ao máximo os esforços sobre o núcleo, de forma a aumentar o prazo de vida deste 

material. A resistência à fadiga também sofre um aumento com a introdução da tal camada 

intermédia entre o núcleo e as camadas exteriores.  

Assim sendo, devido à sua elevada resistência, elevada rigidez, capacidade de isolamento 

sonoro, resistência a vibrações e baixo peso, estes materiais apresentam hoje em dia um grande 

leque de aplicações na indústria automóvel (Sokolova et al. 2012). Graças ao seu baixo peso, 

conseguida a partir do núcleo polimérico de menor densidade, e elevada resistência mecânica, 

conferida pelas chapas metálicas que revestem este material, estes materiais compósitos têm 

encontrado aplicação ao nível das portas, capô, tejadilho, etc., o que permite aos fabricantes 

acompanhar a tendência do mercado para automóveis mais leves e, consequentemente, com 

consumos de combustível e emissão de poluentes inferiores (Palkowski et al. 2014). Para além 

da indústria automóvel e aeroespacial, os materiais MCM também têm encontrado aplicação no 

ramo ortopédico (Sokolova et al. 2012). Estes materiais apresentam também uma muito boa 

conformabilidade plástica, ao contrário dos materiais FML, o que também ajuda a justificar a 

sua grande utilização na indústria automóvel, onde reinam os processos de conformação 

plástica em chapa. Neste tipo de materiais, os limites de conformabilidade dependem 

essencialmente das chapas metálicas que constituem as camadas exteriores, no entanto, quanto 

maior for a espessura do núcleo polimérico destes materiais, mais alto se encontra a sua curva 

limite de embutidura, pelo que melhor é a sua conformabilidade plástica. (Liu et al. 2013). 
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Figura 2.13 - Influência do aumento da espessura do núcleo polimérico nas curvas limite de embutidura dos 

materiais compósitos do tipo metal-polímero-metal (Liu et al. 2013) 

 

 Dependendo também das chapas exteriores, estes materiais apresentam no geral uma boa 

resistência à corrosão. Para além de todas estas características apresentadas, já foi demonstrado 

também que estes compósitos podem exibir uma maior capacidade de absorção de energia de 

impacto que os materiais metálicos que os revestem, pelo que se conclui que estes materiais 

compósitos são crashworthy, isto é, estão de acordo com os crash tests propostos pela Euro 

NCAP (“The european new car assessment programme”), o que é inevitável para a indústria 

automóvel, ou seja, estes materiais são capazes de absorver uma maior quantidade de energia 

cinética que as chapas metálicas que os revestem (Thornton 1979, Farley 1983, Carruthers et 

al. 1998). 

É também necessário por vezes reforços locais nestes materiais, caso as peças sejam 

ligadas a outras através de aparafusamento ou soldadura. No primeiro caso, o material perde o 

seu pre-stressing force sobre esforços dinâmicos com o passar do tempo e, no segundo caso, o 

polímero como é vaporizado, sofre enfraquecimento na zona de soldadura (Sokolova et al. 

2011). Há aqui o custo da diminuição da conformabilidade do material com estes reforços 

locais.  

Para concluir, é importante mostrar que os materiais compósitos MCM podem ser 

divididos em dois grandes tipos (Harhash et al. 2017) tal como se vinha percebendo ao longo 

desta dissertação: 

 Sound-damping laminates – o grande objetivo destes materiais é permitir um 

isolamento sonoro. Apresentam um núcleo de espessura muito reduzida (~50 μm) e 

camadas exteriores com espessura entre 0.2 – 2 mm. 

 Low density laminates – o grande objetivo destes materiais passa pela redução do 

peso. Aqui o núcleo apresenta uma maior espessura (entre 0.2 – 0.8 mm) e as camadas 

exteriores são muito finas (entre 0.15 – 0.5 mm). 

Exemplos de materiais MCM no mercado são o HYLITE®, desenvolvido pelo Corus 

Group, o BONDAL®, desenvolvido pela Thyssenkrupp Steel, e mais recentemente o 

LITECOR®, que trata-se do assunto principal desta dissertação, pertencendo também à 

Thyssenkrupp Steel. O HYLITE® consiste numa estrutura alumínio/polipropileno/alumínio, que 

foi introduzido no ramo automóvel pelo Audi A2. O BONDAL® consiste numa estrutura 

aço/polipropileno/aço, utilizado essencialmente com o objetivo de amortecimento de vibrações 

e isolamento sonoro. Estes materiais, devido à sua pequena espessura de núcleo, apresentam 
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uma conformabilidade próxima dos materiais que constituem as chapas das camadas exteriores. 

Pelo contrário, o LITECOR®, como apresenta um núcleo polimérico de espessura superior, vai 

apresentar uma melhor conformabilidade plástica que os restantes, para além do facto das 

chapas que revestem este material já apresentarem por si só uma muito boa conformabilidade 

plástica, pelo que se perspetiva a sua maior aplicação na indústria automóvel, com perspetivas 

de aplicação ao nível estrutural do automóvel, onde as maiores reduções de peso são possíveis.  

A produção destes materiais MCM é relativamente simples através de um processo de 

roll-bonding ou em prensa (Palkowski et al. 2014). Isto vai permitir a sua aplicação em 

componentes que exigem produção em massa, o que noutros tipos de materiais compósitos 

ainda não é possível. Na figura 2.14, apresenta-se um desenho esquemático do método de 

produção do BONDAL® pela Thyssenkrupp Steel, o material MCM que antecede o LITECOR®. 

 

 

Figura 2.14 - Método industrial (roll-bonding) para a produção do material compósito BONDAL® (Palkowski et 

al. 2014) 

 

2.3. LITECOR® 

 

O LITECOR® é um exemplo de um material compósito MCM, isto é, consiste num 

material compósito de estrutura sandwich do tipo metal-polímero-metal. Foi apresentado pela 

primeira vez em 2012 pela Thyssenkrupp Steel, um dos maiores produtores de aço do mundo, 

no entanto, a sua comercialização só se iniciou nos últimos meses de 2015. Tal inovação valeu 

à Thyssenkrupp Steel o prémio máximo no 16th biannual automative innovation awards da 

Society of Plastics Engineers em Julho de 2015. A sua primeira grande aplicação no ramo 

automóvel foi no capô do Volkswagen Polo R WRC road version. Permitiu reduzir o peso total 

deste componente em cerca de 30 %, traduzindo-se numa redução de 25 % das emissões de 

CO2 por ele responsável, quando comparado com o mesmo componente em aço macio. No 

entanto, abarcou um aumento do custo do capô em 21 %.  
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Figura 2.15 - Volkswagen Polo R WRC road version com o capô em LITECOR® 

 

 O LITECOR® é o material compósito mais recente da linhagem de materiais MCM 

introduzidos no mercado pela Thyssenkrupp Steel. O primeiro material deste tipo introduzido 

foi o BONDAL®. Este material híbrido consiste numa estrutura composta por um núcleo 

polimérico de polipropileno com espessura entre 0.025 e 0.05 mm e duas chapas de aço de 

espessura entre 0.4 e 1.25 mm que o revestem. Foi o primeiro material compósito do tipo metal-

polímero-metal do qual a Thyssenkrupp Steel conseguiu obter uma produção em série. O grande 

objetivo deste material passa pelo isolamento sonoro e amortecimento de vibrações, pelo que 

faz parte do grupo dos sound-damping laminates dos materiais MCM. Esta função é conseguida 

pelo seu núcleo de baixa espessura, no entanto, como é permanentemente viscoelástico, afeta a 

capacidade do material para transmitir esforços de corte e, consequentemente, a sua 

conformabilidade plástica. O seu reduzido núcleo limita também a sua conformabilidade e a 

sua rigidez à flexão. As propriedades mecânicas destes materiais são muito próximas das chapas 

metálicas que o revestem.  

 

 

Figura 2.16 - Capacidade de amortecimento de vibrações do BONDAL® a 10 ºC (Pieronek et al. 2012) 

 

 O objetivo do LITECOR® já é completamente diferente. Aqui o objetivo com a sua 

aplicação passa pela redução do peso, pelo que este material é considerado como fazendo parte 

do grupo dos low density laminates dos materiais MCM. O LITECOR® é composto por um 

núcleo polimérico de poliamida combinado com polietileno de espessura de 1 mm e revestido 

por duas camadas exteriores de chapa de aço de alta resistência do tipo IF (“intersticial free 

steel”) com espessura de 0.3 mm. Este material permite combinar as vantagens dos materiais 

metálicos e dos materiais poliméricos, evitando algumas das suas desvantagens. É o núcleo 
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polimérico de baixa densidade responsável por conferir ao material o seu baixo peso, enquanto 

que as chapas metálicas que o revestem são responsáveis pela sua elevada resistência mecânica. 

Assim, obtém-se um material leve, forte e fácil de produzir.  

 

 

Figura 2.17 - Estrutura sandwich do material compósito LITECOR® (Pieronek et al. 2012) 

 

 

Figura 2.18 – LITECOR®  

 

Para além do seu baixo peso e elevada resistência mecânica, apresenta uma grande 

rigidez à flexão, ao contrário do BONDAL®, devido ao seu núcleo polimérico de maior 

espessura. Esta propriedade mecânica será avaliada mais à frente através da realização de um 

ensaio de dobragem (flexão em 3 pontos). 

 

 

Figura 2.19 - Comparação da rigidez à flexão entre o BONDAL® e o LITECOR® (Pieronek et al. 2012) 

 

 

 



Caracterização mecânica do material compósito LITECOR® para um processo de conformação plástica 

 23  

Tabela 2.3 – Comparação da rigidez à flexão entre o BONDAL® e o LITECOR® (Pieronek et al. 2012) 

 

 

 

Figura 2.20 – Comparação Rigidez à flexão vs. Peso (ThyssenKrupp Steel 2012) 

 

 A grande motivação na utilização deste material consiste na sua capacidade de obter 

componentes com peso próximo do mesmo componente em alumínio, mas a um custo inferior. 

Isto vai permitir a sua aplicação em automóveis de classes mais baixas, onde a introdução de 

materiais leves como o alumínio e o magnésio não eram permitidos por razões de ordem 

económica. Incorporando estes componentes, é possível acompanhar a tendência do mercado 

na obtenção de automóveis mais leves, mais eficientes e menos poluentes, seguindo as 

regulamentações impostas. Para além disso, a substituição de aços macios por aços cada vez 

mais resistentes e com menores espessuras só será possível até certo ponto, pois com a redução 

da espessura, a rigidez à flexão sofre também uma diminuição.  

  

 

Figura 2.21 - Comparação Custo vs. Peso (Pieronek et al. 2012) 
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 Outra das grandes motivações na utilização do LITECOR® consiste na sua possibilidade 

de integração nos body-in-white dos automóveis, onde a maior redução de peso de um 

automóvel é possível. Ao contrário do alumínio, vai ser possível unir mais facilmente peças 

neste material à estrutura do automóvel através de um processo de spot welding devido às 

chapas de aço que o revestem, o que não é possível recorrendo ao alumínio. Processos de 

soldadura MIG, MAG e laser beam welding já não são possíveis de se proceder. 

 

 

Figura 2.22 – Spot welding com o LITECOR® (ThyssenKrupp Steel 2014) 

 

O LITECOR® apresenta também excelentes propriedades no que diz respeito à sua 

conformabilidade plástica e não apresenta qualquer tendência para delaminar mesmo em 

situações de extrema deformação, o que facilita essa integração nas estruturas dos automóveis. 

 

 

Figura 2.23 – Inexistência de delaminação ou fratura numa situação de extrema deformação (Pieronek et al. 

2012) 
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Para além disso, a substituição dos aços de alta resistência utilizados atualmente na 

indústria automóvel pelo LITECOR® não vai exigir quaisquer alterações nas linhas de 

montagem do automóvel, o que facilita a sua introdução. Alterando a espessura do núcleo, vai 

ser possível também conseguir um melhor ajustamento do material às especificações 

mecânicas, o que representa uma outra grande vantagem no uso deste material.   

 Atualmente, o LITECOR® é apenas utilizado na produção em série de peças interiores, 

no entanto, a Thyssenkrupp Steel pretende alargar a sua aplicação à produção em série de peças 

exteriores, mas para isso é necessário ainda melhorar o seu acabamento superficial.  

 

 

Figura 2.24 - Potenciais áreas de aplicação do LITECOR® (ThyssenKrupp Steel 2012) 

 

Este material ainda não se encontra totalmente desenvolvido, no entanto, já responde a 

vários dos problemas levantados que levaram ao seu desenvolvimento. A Thyssenkrupp Steel 

pretende ainda diminuir mais a espessura do material, mas mantendo os mesmos níveis de 

resistência mecânica, o que se vai traduzir numa ainda maior redução do peso possível. Para 

isso pretendem reforçar o núcleo do LITECOR® com poliuretano.  

Em termos ambientais, este material apresenta excelentes características no que diz 

respeito à reciclagem e durante a sua produção as emissões de CO2 são muito baixas. Isto 

combinado com redução do peso dos veículos, o que se traduz em menor consumo de 

combustível e, consequentemente, em menos emissões da sua parte, faz com que este material 

seja muito “amigo do ambiente”.  

No que diz respeito ao seu processo de fabrico, este assemelha-se bastante ao do 

BONDAL®.  

 
 

Figura 2.25 – Produção do LITECOR® (Boger et al. 2015) 
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Poucas informações técnicas sobre este material são fornecidas pela Thyssenkrupp Steel. 

O grande segredo deste material está centrado no seu núcleo de poliamida combinado com 

polietileno, do qual muito pouco se sabe. Na tentativa de obter mais informações, esta foi 

negada pelo produtor. Isto afeta um pouco a caracterização do material, impedindo uma correta 

caracterização do núcleo, o que seria indispensável, por exemplo, para uma mais aproximada 

tentativa de simular por elementos finitos qualquer ensaio mecânico com este material, pois 

para além de caracterizar as chapas metálicas que revestem o LITECOR®, seria também 

necessário caracterizar o núcleo. Relativamente ao núcleo, é só apresentada por parte da 

Thyssenkrupp Steel a sua densidade, módulo de elasticidade (módulo de Young), temperatura 

de fusão (importante na preparação dos provetes para o T-peel test, como se verá mais à frente) 

e temperatura de decomposição. 

 

Tabela 2.4 – Propriedades do núcleo polimérico do LITECOR® (ThyssenKrupp Steel 2016) 

Densidade [g/cm3] 
Módulo de 

Elasticidade [MPa] 

Temperatura de 

fusão [ºC] 

Temperatura de 

decomposição [ºC] 

1.03 860 220 >300 

 

Como o núcleo do LITECOR® é um termoplástico, é importante saber que o seu módulo 

de elasticidade é dependente da temperatura, o que deve ser tido em conta na fase de projeto e 

posteriormente na fase de produção. 

Sobre as chapas que revestem este material, existem mais informações por parte da 

Thyssenkrupp Steel, como algumas das suas propriedades mecânicas e a sua composição 

química. Estas chapas metálicas consistem num aço de alta resistência do tipo IF, que é um aço 

sem elementos em solução sólida intersticial e de muito boa conformabilidade plástica. Estes 

aços existem apenas sob a forma de laminados a frio e consistem em materiais tratados de forma 

a aumentar a pureza da matriz ferrítica por minimização dos elementos intersticiais de carbono 

e azoto, através da desgaseificação em vácuo do aço líquido, e captação do teor em intersticiais 

restantes através da adição moderada (quase estequiométrica) de titânio e nióbio, elementos 

extremamente reativos que formam nitretos, carbonetos ou carbonitretos que precipitam na 

matriz ferrítica (Malheiro 2012). Outra qualidade suplementar destes aços é o facto de não 

estarem sujeitos ao envelhecimento, termo que designa a difusão, ao longo do tempo, dos 

elementos intersticiais para junto das deslocações (onde formam as chamadas atmosferas de 

Cottrel) e o seu fenómeno que, quando é imposta deformação ao material, origina o patamar de 

cedência no ensaio de tração e as respetivas bandas de Luders. No entanto, os aços IF 

apresentam dois problemas decorrentes da inexistência de elementos intersticiais (Malheiro 

2012): suscetibilidade à fratura frágil após deformação, resultante da menor coesão 

intercristalina que se deve à inexistência de carbono e azoto nas juntas de grão, e suscetibilidade 

ao crescimento do grão cristalino a altas temperaturas, facto que é especialmente importante 

nas zonas termicamente afetadas pela soldadura que podem ver fortemente reduzida a sua 

resistência à fadiga. Estes problemas são combatidos através da adição de boro em doses muito 

baixas, que precipita nas juntas de grão (Col et al. 2010). No entanto, Bowker e Martin (Bowker 

et al. 2002) defendem que mesmo com a adição de boro, o aço continua suscetível à fratura 

frágil, pelo que é necessário virar preocupações para a espessura (quanto maior, mais se verifica 

a existência do estado de tensão triaxial, o que contribui para reduzir a ductilidade do material), 

para a taxa de deformação em retração (quanto maior, mais alongados ficam os grãos cristalinos 

na direção da deformação principal, o que acarreta o alinhamento das juntas de grão e facilita a 

progressão linear de fissuras) e para a temperatura (não é aconselhado a transformação destes 

materiais a baixa temperatura, pelo que se deve deixar o material “ambientar-se” à temperatura 
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da fábrica antes da sua transformação). Para além destes aços IF também têm sido 

desenvolvidos os aços IFHS que são aços que apresentam valores de resistência ainda mais 

elevados, mantendo a sua elevada conformabilidade. Aqui o aumento da resistência é 

conseguida pela adição de elementos de solução sólida substitucional como o fósforo, silício e 

manganês. Estes materiais apresentam uma textura mais favorável à embutidura (Col et al. 

2010). No entanto, este tipo de aço é ainda mais suscetível à rotura frágil, pelo que o tratamento 

com boro ou nióbio torna-se uma opção praticamente incontornável.  

 

Tabela 2.5 – Composição química das chapas metálicas de aço do tipo IF (ThyssenKrupp Steel 2016) 

C [%] 

max 

Si [%] 

max 

Mn [%] 

max 

P [%] 

max 

S [%] 

max 

Al [%] 

min 

Ti [%] 

min 

Nb [%] 

max 

0.01 0.3 1.6 0.1 0.025 0.01 0.12 0.09 

 

Tabela 2.6 – Propriedades mecânicas das chapas metálicas de aço do tipo IF (ThyssenKrupp Steel 2016) 

Re [MPa] Rm [MPa] A80 [%] r - WERT n - WERT 

300-380 400-480 min. 24 min. 1.3 min. 0.14 

 

 Relativamente ao material compósito, é fornecido também pela Thyssenkrupp Steel 

valores referentes a algumas propriedades mecânicas, como a tensão de cedência, resistência 

mecânica e alongamento após rotura. Estes valores serão confirmados mais à frente pela 

realização do ensaio de tração uniaxial. 

 

Tabela 2.7 – Propriedades mecânicas do LITECOR® (ThyssenKrupp Steel 2016) 

Re [MPa] Rm [MPa] A80 [%] 

Min. Máx. Min. Máx. Min. 

110 170 180 230 24 

  

É também dito pela Thyssenkrupp Steel que este material pode ser fornecido em 

formatos de chapa, com um comprimento máximo de 2 metros e uma largura de 1.14 metros, 

tal como pode ser fornecido sobre a forma de bobine com um diâmetro máximo de 2 metros e 

um peso máximo de 16 toneladas. É também referido que o material apresenta um revestimento 

de zinco do tipo ZE75/75 com uma espessura de 7.5 µm de cada lado, de acordo com a norma 

DIN EN 10152:2009 e que o LITECOR® é suscetível de ser submetido a eletrogalvanização. 

No que diz respeito à sua rugosidade, esta foi medida de acordo com a norma DIN EN 10325, 

apresentando valores entre 0.8 e 1.8 µm.  

 Relativamente ao adesivo que une as chapas metálicas de aço do tipo IF com o núcleo 

polimérico, muito pouca informação é cedida, sendo apenas dito que a rotura do material deve 

ser coesiva. Isto vai ser confirmado mais à frente através da realização de um T-peel test, onde 

se vai procurar testar a força de ligação entre as chapas metálicas e o núcleo.  
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Figura 2.26 – Rotura coesiva do material 

 

Uma outra informação muito importante que é indicada pela Thyssenkrupp Steel 

consiste numa temperatura mínima para o processamento do LITECOR® de 18 ºC. Isto pode 

levantar inúmeros problemas, pois exige que o material tenha que ser aquecido previamente 

caso, por exemplo, se pretenda utilizar este material num processo de conformação plástica 

num dia de Inverno frio. Isto pode tratar-se de mais um inconveniente a ter que se ultrapassado 

na utilização deste material por parte de empresas como a Inapal Metal, S.A. Assim sendo, mais 

à frente vai-se procurar testar a dependência do material à temperatura através da realização de 

ensaios de dobragem (flexão em 3 pontos) a diferentes temperaturas (acima e abaixo dos 18 ºC 

de referência), de forma a perceber a existência de alguma influência sobre o comportamento à 

flexão do material e o seu respetivo retorno elástico. 

É a poliamida (nylon) a responsável por esta temperatura mínima de transformação 

(Puffr et al. 1991). Sendo que o LITECOR® é o único material MCM, entre os mais conhecidos 

na indústria, que apresenta no seu núcleo poliamida, é o único que apresenta uma temperatura 

mínima de processamento. Esta temperatura diz respeito à temperatura mais baixa até onde o 

nylon é capaz de alcançar uma determinada forma sem ocorrer fratura numa operação de 

dobragem ou qualquer outro tipo de falha (Puffr et al. 1991). A temperaturas inferiores este 

material não consegue atingir níveis de deformação tão elevadas, acabando por sofrer dano. No 

entanto, é esperado que o polietileno combinado com a poliamida minimize este efeito, podendo 

até o anular. Tal será confirmado mais à frente através dos ensaios de dobragem realizados.  

 

2.4. Conformação plástica de chapas metálicas 

 

 Após toda a caracterização dos materiais utilizados na indústria automóvel e do material 

alvo do estudo desta dissertação, o LITECOR®, interessa agora caracterizar o processo de 

fabrico dominante nesta indústria, praticado também pela Inapal Metal, S.A.  

 De forma diferente ao que acontece em outros processos de fabrico, nos processos de 

conformação plástica, ou chamados também de deformação plástica, a alteração da geometria 

dos componentes é conseguida no estado sólido, através de ferramentas e procedimentos que 

permitem e promovem o escoamento do material em regime plástico. É um processo de fabrico 

muito diferente, por exemplo, da fundição, onde os componentes são obtidos através do 

vazamento de material no estado líquido em moldes e posteriormente arrefecido, ou da 

maquinagem, onde os componentes são obtidos através do arranque de material na forma de 

aparas. É um processo de fabrico muito eficiente quanto ao aproveitamento de material e 

diminuição de desperdícios (Martins et al. 2005). Para além disso, caracteriza-se pelas 

cadências de produção elevadas, o que permite a produção de componentes em larga escala, e 

por permitir obter uma forma muito próxima da forma final do produto “near netshape 

technology” (Santos et al. 2005). Este tipo de processo de fabrico pode ser dividido em dois 

grupos distintos: os processos de deformação em massa (“bulk metal forming”), onde integram 

processos como o forjamento, extrusão e laminagem, e os processos de deformação em chapa 
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(“sheet metal forming”), que abrange o corte em ferramenta, a quinagem e a embutidura 

(também designada por estampagem). A figura 2.27 apresenta os principais processos de 

conformação plástica.  

 

 

Figura 2.27 - Principais processos de conformação plástica (Cordeiro 2016) 

 

 Os processos de conformação plástica em massa podem ser a frio ou a temperaturas 

mais elevadas. A frio é possível obter componentes com resistências mecânicas e durezas 

superiores, no entanto, com ductilidades e tenacidades inferiores. Isto promove o aparecimento 

e crescimento de fissuras nos componentes, sendo por isso mais adequado para componentes 

com geometrias mais simples. A temperaturas mais elevadas é possível obter componentes com 

maior estabilidade dimensional e melhores acabamentos e tolerâncias e com maior resistência 

à oxidação. Os processos de deformação plástica de massa a quente, com a diminuição da 

resistência mecânica, permitem componentes com maior ductilidade, sendo assim utilizadas 

para peças com geometrias mais complexas e de maiores dimensões, reduzindo problemas de 

fratura. A redução da resistência mecânica dos materiais permite que sejam utilizados 

equipamentos com menor força e menor potência, mas uma das principais desvantagens é o 

elevado consumo energético que é necessário para o aquecimento dos componentes a deformar. 

Para além disso, existe a formação de camadas de óxidos que exige operações de acabamento 

(Martins et al. 2005).  

 Nos processos de conformação plástica de chapa, a matéria-prima usada, como o nome 

indica, tem a forma de chapa (formatos) ou é fornecida em banda (rolo de chapa). Nestes 
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processos, a deformação elástica deve ser tomada em conta, de forma a evitar alterações na 

geometria desejada (Martins et al. 2005).  

 Uma vez que a grande maioria dos componentes para a indústria automóvel incluem 

diversas operações de corte por arrombamento e estampagem, estes processos vão ser de 

seguida aprofundados.  

 Em anexo, anexo A e B, faz-se a definição de uma série de termos e conceitos associados 

a prensas mecânicas (com configuração em arcada) e a ferramentas de processamento de chapa, 

respetivamente, que interessam conhecer.  

 

2.4.1.  Corte em ferramenta  

 

O corte em ferramenta, designado também por corte por arrombamento, é um processo 

de conformação plástica de chapa e um dos vários processos de corte. Estes processos são 

operações que removem o excesso de material num determinado componente para a obtenção 

de um produto final. Este pode ser descrito como a separação de um contorno de uma chapa ou 

banda, através de ferramentas (matriz e punção) movimentados por uma prensa. Dentro deste 

género, pode-se destacar o corte em ferramenta convencional e o corte fino (de precisão). Este 

último foi desenvolvido com o objetivo de evitar maquinagens posteriores, normalmente 

frequente quando se recorre ao método convencional. Normalmente, o desenvolvimento destes 

processos tem mais por base a experiência (seja em laboratório ou industrial) e não tanto o 

resultado de análises científicas (Duarte et al. 2003). De seguida, na tabela 2.8, apresentam-se 

as diferentes operações de corte que podem ser executadas. 

 

Tabela 2.8 - Diferentes operações de corte em ferramenta (Duarte et al. 2003) 
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 A operação de corte em ferramenta convencional pode ser traduzida em fases distintas. 

A figura 2.28 descreve este processo.  

 

 

Figura 2.28 – Várias etapas da mecânica de corte em ferramenta convencional (Martins et al. 2005) 

 

Numa primeira fase, existe contacto entre o punção e a chapa com a descida da corrediça 

da prensa onde está o punção, promovendo o esmagamento da chapa, a). Depois o material é 

forçado pelo punção a entrar na matriz, desencadeando uma ligeira flexão (deformação elástica) 

no início da deformação, b). Surge então a deformação plástica da chapa, ocorrendo abertura 

de fendas, dando-se o corte, devido à tensão de corte muito alta sobre o material, c). 

Continuando a descida da corrediça vai-se dar a rotura da chapa, permitindo a separação 

completa da peça, d), e depois a extração da mesma, enquanto o punção se movimenta em 

sentido inverso, e). Logo, pode-se dividir todo este processo em 3 fases distintas: esmagamento, 

corte e rotura (Duarte et al. 2003, Martins et al. 2005). Estas três etapas traduzem-se também 

em três zonas distintas na superfície de corte, como representado na figura 2.29.  
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 Figura 2.29 - Diferentes zonas na superfície de corte (Duarte et al. 2003)  

  

Quando as especificações da peça desejada assim o exigirem, a superfície de corte é 

avaliada. Para além da avaliação da existência ou não de rebarba, podem ser usados calibres 

com o diâmetro máximo para a entrada no furo numa primeira secção e, uma segunda secção, 

de diâmetro superior ao do diâmetro do furo. A distância entre as diferentes secções é a máxima 

zona de rotura tolerada, e o calibre é usado de forma a ocultar a maior parte desta zona (Cordeiro 

2016).  

 A morfologia da superfície das peças em chapa cortada é a mostrada na figura 2.30. Esta 

vai depender da chapa, nomeadamente da sua espessura e material, da folga punção-matriz e 

do estado de desgaste da ferramenta.  

 

 

 

Figura 2.30 - Morfologia da superfície de corte (Duarte et al. 2003) 

  

A folga deve ser adequada à chapa, sendo problemática se demasiado grande ou se 

demasiado pequena. Quanto maior a folga, a altura do arqueado é geralmente maior, tal como 

é possível comprovar na figura 2.31. Com o desgaste e com o aumento do número de cortes, a 

altura do arqueado também tem a mesma tendência.  

 

A - Faixa de arrancamento ou rotura 

B - Faixa de corte puro  

C - Faixa de deformação 

A – Profundidade de penetração 

B – Altura da rebarba 

C – Profundidade de rotura 

D – Diâmetro da peça 

E – Profundidade da zona lisa 

F – Altura do arqueado 

G – Espessura da chapa 

ϒ – Ângulo de rotura 

d – Diâmetro do furo 
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Figura 2.31 - Evolução da altura do arqueado da superfície de corte (Duarte et al. 2003) 

 

Embora o aspeto e a altura do arqueado sejam dados importantes, é normalmente a 

rebarba o critério decisivo para o controlo de qualidade. A rebarba é uma deformação plástica 

local junto ao contorno da peça onde, no corte, é em direção ao punção, e no puncionamento, é 

em direção à abertura da matriz. Esta deformação é controlada pela sua altura e aumenta com 

o desgaste.  

 

 

Figura 2.32 - Evolução da altura da rebarba com o número de ciclos da ferramenta (Duarte et al. 2003) 

  

As operações de corte em ferramenta permitem obter precisões por volta da décima de 

milímetro (10-4 m). Para melhores acabamentos pode-se utilizar a operação de calibragem já 

referida ou uma outra tecnologia, nomeadamente a de corte fino. As ferramentas de corte 

exigem um elevado investimento, no entanto, para grandes séries, o tamanho da série justifica 

o custo. Para séries pequenas, normalmente inferiores a 1000 peças, existem soluções mais 

facilmente realizáveis a baixo custo (Duarte et al. 2003).  

 

 

 

 

I – Folga radial de 2.5 % 

II – Folga radial de 5 % 

III – Folga radial de 10 % 
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2.4.2.  Embutidura 

 

A embutidura, também designada por estampagem, é um processo de conformação dos 

metais por deformação plástica que consiste na obtenção de peças metálicas de superfície não 

gerada ou planificável (designados por embutidos), a partir de chapas metálicas previamente 

cortadas. É esta característica que distingue a embutidura de outros processos de conformação 

plástica, tais como a dobragem ou a quinagem. Através do uso de uma ferramenta específica, é 

possível impor a deformação plástica necessária à chapa para se obter a forma final desejada. 

Esta ferramenta é montada numa prensa que lhe vai fornecer o movimento linear alternativo 

necessário ao funcionamento deste processo. Assim, a chapa é forçada, de forma mais ou menos 

controlada, a escoar por ação de um punção para o interior de uma matriz, dando origem a uma 

peça oca com uma geometria definida pelo punção e pela matriz. 

 

 

Figura 2.33 - Obtenção de um produto embutido a partir de um disco plano (Santos et al. 2005) 

 

A figura 2.33 mostra um exemplo simples de um produto obtido por embutidura. Partiu-

se de um disco de chapa plana (designado “esboço”), de diâmetro D, e obteve-se um recipiente 

em forma de copo com um determinado diâmetro d e uma determinada profundidade h. 

É um dos processos mais frequentes na indústria automóvel, sendo responsável por 

grandes volumes de produção, e por uma grande variedade de componentes embutidos. Esta 

tecnologia encontra-se também noutros campos, como na indústria dos eletrodomésticos 

(máquinas de lavar, frigoríficos, fogões, etc.), indústria elétrica e eletrónica (casquilhos de 

lâmpadas, elementos de interruptores, etc.), indústria alimentar (panelas, tampas, tabuleiros, 

etc.), indústria aeronáutica e aeroespacial, indústria naval, etc. (Santos et al. 2005).  

 Esta tecnologia detém uma grande importância económica, devido à sua ligação 

intrínseca à indústria automóvel, representando por isso um grande peso na economia dos países 

desenvolvidos. Exemplo disso é a Alemanha. Neste país, a indústria automóvel apresenta-se 

como sendo um elemento chave na sua economia, apresentando um volume de negócios neste 

ramo superior ao PIB português. Para além disso, a indústria automóvel tem tido um papel de 

liderança nas diversas áreas de conhecimento a que está ligada e tem sido um forte elemento 

dinamizador da investigação e desenvolvimento neste setor (Santos et al. 2005). Para além da 

enorme influência que a indústria automóvel teve no desenvolvimento industrial no século XX, 

hoje em dia continua a representar o estado da arte das áreas de conhecimento a si associadas. 

A tecnologia da embutidura apresenta uma grande variedade de processos no que diz 

respeito aos meios utilizados para a produção de uma determinada peça. Os critérios de seleção 
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do tipo de processos a utilizar dependem de inúmeros parâmetros tais como geometria da peça 

a obter, a qualidade final desejada, o volume de produção previsto, etc.  

 

2.4.2.1. Princípio de funcionamento 

 

A figura 2.34 mostra o princípio de funcionamento de uma ferramenta de embutidura. 

Como se pode observar, os constituintes básicos na embutidura são o punção e a matriz de 

embutidura. O punção tem a função de ser responsável por provocar a entrada de material do 

esboço (disco em chapa) na matriz. A matriz é onde o esboço a embutir vai apoiar. Um terceiro 

elemento, o cerra-chapas, é também um dos elementos mais importantes em ferramentas de 

duplo e triplo efeito. Este constituinte é o que permite, com maior liberdade, controlar o 

escoamento do material, através da compressão e planificação dos bordos do esboço, durante 

todo o processo de embutidura, impedindo assim a formação de rugas. 

 

 

 

 

 

Figura 2.34 - Tipos principais de ferramentas de embutidura e seus elementos constituintes (Provenza 1976) 

 

 

Figura 2.35 - Principais fases de embutidura (Oehler et al. 1977, Provenza 1976) 

A – Punção               B – Matriz           C – Cerra-chapas 
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2.4.2.2. Modos de deformação 
 

Existem dois tipos fundamentais de modos de deformação em embutidura (Santos et al. 

2005): 

 Embutidura por extensão (“drawing”) – neste modo de deformação a chapa sofre um 

alongamento positivo (tração e aumento de comprimento) numa direção do plano da 

chapa e um alongamento negativo (compressão e diminuição de comprimento) na 

direção perpendicular à anterior. 

 Embutidura por expansão (“streching”) – neste modo de deformação a chapa sofre 

alongamentos positivos (tração e aumento de comprimento) em todas as direções do 

plano da chapa (deformações positivas no plano da chapa e deformações negativas 

segundo a espessura). 

 

Figura 2.36 - Deformação no plano da chapa em função dos principais modos de deformação em embutidura 

(Santos et al. 2005) 

 

Os dois modos principais de deformação em embutidura dependem diretamente da ação 

do cerra-chapas. Caso não exista cerra-chapas ou caso a pressão do cerra-chapas não seja 

suficiente, o modo de deformação é fundamentalmente por extensão. Se a pressão no cerra-

chapas for suficientemente elevada, de modo a impedir o deslizamento da chapa entre a matriz 

e o cerra-chapas, o modo de deformação é fundamentalmente por expansão. Para conseguir tal 

efeito, é vulgar utilizar-se, para além de uma pressão do cerra-chapas elevada, saliências na 

matriz ou no cerra-chapas, designados por freios, que podem restringir ou impedir o 

deslizamento da chapa (Santos et al. 2005). 

 

Embutidura 

por extensão 

Embutidura 

por expansão 

Fase 1 – Alimentação da chapa ou esboço 

Fase 2 – Descida do cerra-chapas e bloqueio do esboço 

Fase 3 – Descida do punção e entrada do esboço na matriz 

Fase 4 – Subida do punção e cerra-chapas e consequentemente extração da peça 
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Figura 2.37 - Embutidura por expansão (“stretching”) com punção esférico e utilização de freios (Santos 2015) 

 

 Na deformação em expansão a espessura final da peça é necessariamente inferior à da 

chapa que lhe deu origem (toda a deformação no plano da chapa efetua-se em detrimento da 

espessura, já que a deformação plástica se processa a volume constante).  

 

 

Figura 2.38 - Embutidura por extensão (“drawing”) de um copo cilíndrico (Santos 2015) 

 

 Na deformação por extensão, como geralmente é o caso das paredes laterais e do fundo 

do embutido cilíndrico, a espessura destas zonas é igual à espessura inicial da chapa, enquanto 

que na gola, devido às tensões de compressão existentes nesta zona, a espessura da chapa tende 

a aumentar. No entanto, devido à ação do cerra-chapas, é frequente encontrar uma espessura de 

gola idêntica à espessura inicial da chapa. Verificando-se uma espessura constante em todo o 

embutido, pode-se afirmar, neste caso, que a área planificada da peça embutida é igual à área 

do disco ou esboço que lhe deu origem (princípio da incompressibilidade do material). 

 

2.4.2.3. Ferramentas de embutidura 

 

As ferramentas que se utilizam na tecnologia da embutidura apresentam as mais 

variadas configurações, mas têm sempre como objetivo a obtenção de uma peça embutida com 

a máxima qualidade e ao menor custo possível. Na procura de produzir uma peça quase no seu 

estado final utilizam-se, conjuntamente com a embutidura e na mesma ferramenta, outras 
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operações, como o corte e a quinagem. Estas ferramentas são na maioria das vezes muito 

complexas o que complica a elaboração de uma classificação rígida das ferramentas de 

embutidura. Esta complexidade traduz-se em preços elevados. O preço de uma ferramenta 

depende claramente do seu tamanho e complexidade, mas pode se considerar custos acima dos 

150 mil euros (Santos et al. 2005). Assim sendo, o preço de um conjunto completo de 

ferramentas para um novo automóvel pode situar-se entre os 70 e 150 milhões de euros.  

Como estas ferramentas são utilizadas em grande escala na indústria automóvel, estão 

sujeitas a várias regulamentações, como a redução do uso de lubrificantes de prensa e a redução 

do peso total dos automóveis, o que obriga à maior utilização dos aços de alta resistência e de 

ligas leves, ao desenvolvimento destas ferramentas e ao uso de novos materiais e tratamentos. 

Assim, as ferramentas atualmente incluem por exemplo punções e matrizes com 

microestruturas desenhadas (“tailored microstructures”), revestimentos (“coatings”) e 

acabamentos superficiais melhorados (Gåård 2008).  

No projeto de uma ferramenta existem diversos fatores a ter em conta que devem ser 

avaliados para que a ferramenta esteja preparada, o melhor possível, para o trabalho que irá 

realizar. Deve-se ter em conta também fatores económicos e os retornos previstos, de forma a 

validar a construção da ferramenta. Assim sendo, deve-se ter em conta (Cordeiro 2016): 

 Dimensão da série a produzir; 

 Tipo de chapa a trabalhar (material e espessura); 

 Qualidade exigida aos componentes (precisão e aspeto); 

 Geometria a obter; 

 Cadência de produção prevista; 

 Tipo de alimentação utilizada (banda ou chapa); 

 Facilidade de montagem e desmontagem da prensa (SMED – “Single minute 

Exchange die”); 

 Manutenção requerida. 

 

Assim sendo, as ferramentas podem ser classificadas de diversas formas (Santos et al. 

2005): 

 Quanto ao número de ações (efeitos) a que sujeitam o material a trabalhar:  

 Ferramenta de simples efeito; 

 Ferramenta de duplo efeito; 

 Ferramenta de triplo efeito. 

 

 Quanto ao tipo de embutidura que realizam: 

 Ferramentas para embutidura a frio; 

 Ferramentas para embutidura a quente; 

 Ferramentas para embutidura com estiramento; 

 Ferramentas para embutidura inversa. 

 

 Quanto ao material em que são produzidas: 

 Ferramentas metálicas; 

 Ferramentas poliméricas; 

 Ferramentas mistas (metálicas e poliméricas). 
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 Quanto às operações que realizam: 

 Ferramenta simples; 

 Ferramenta com um estágio; 

 Ferramenta de re-embutir; 

 Ferramenta progressiva (embutidura com mais do que um estágio numa só 

ferramenta); 

 Ferramenta combinada (para além da embutidura realizam outras operações, tais 

como o corte e a quinagem). 

 

 

Ferramentas de simples, duplo e triplo efeito 

 

Estes três tipos de ferramentas diferem fundamental pela existência ou não de elementos 

que vão provocar a ação ou efeito sobre o material a trabalhar. Convém notar que a força 

desenvolvida para ejetar a peça não se considera, de um modo geral, uma força ou efeito da 

ferramenta sobre a chapa.  

 As ferramentas de simples efeito são as ferramentas mais simples e estão adaptadas para 

as prensas de simples efeito, ou seja, prensas que apenas desenvolvem uma força independente. 

Destinam-se a produzir peças de pequenas a médias dimensões e com uma altura de embutidura 

pouco profunda, inferior a 10 mm (Lascoe 1988), sendo esta a principal limitação desta 

ferramenta, pois no processo de deformação da chapa, pode originar a formação de pregas no 

bordo da peça. As elevadas cadências de produção que se conseguem com este tipo de 

ferramentas, em virtude das prensas de simples efeito apresentarem ciclos de trabalho mais 

pequenos do que as outras prensas, constitui a grande vantagem destas ferramentas.  

 

 

Figura 2.39 - Embutidura de uma peça numa ferramenta de simples efeito (Santos et al. 2005) 

 

As ferramentas de duplo efeito tem como principal diferença a existência de um cerra-

chapas que introduz à chapa um segundo género de solicitação. Para além das solicitações 

provocadas pelos punções, a chapa sofre agora esforços de compressão em toda a sua área 

superficial não solicitada pelos punções. A razão para a existência do cerra-chapas pode ser 

controlar o fluxo de material na embutidura, evitando o enrugamento de chapas, e assim 

produzir peças mais exigentes em termos de embutidura. O duplo efeito destas ferramentas 

pode ser conseguido através de prensas com duplo efeito ou pela ação de molas ou cilindros 

pneumáticos na ferramenta (Santos et al. 2005).  

A – Punção de embutidura 

B – Matriz 

D - Enrugamento 
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Figura 2.40 - Embutidura de uma peça numa ferramenta de duplo efeito (Santos et al. 2005) 

 

Estas ferramentas de duplo efeito podem apresentar duas configurações (disposições) 

diferentes: 

 O punção e o cerra-chapas são montados na corrediça superior da prensa e a matriz na 

mesa da prensa, sendo a extração da peça embutida assegurada por ejetores colocados 

no interior da matriz acionados obrigatoriamente pela almofada ou por molas. Neste 

caso a prensa apresenta o segundo efeito na corrediça da prensa. 

 O punção e o cerra-chapas são montados na mesa inferior da prensa e a matriz na 

corrediça superior da prensa, sendo a extração da peça embutida assegurada por 

extratores colocadas no interior da matriz e que são atuados mecanicamente por batentes 

da prensa durante a subida da corrediça principal. Nesta situação a prensa apresenta o 

segundo efeito na mesa (prensa de duplo efeito oposto). Estas ferramentas podem ser 

utilizadas numa prensa de simples efeito, em que o cerra-chapas é atuado por molas. 

Esta disposição da ferramenta é vulgarmente designada por disposição invertida.  

 

A existência do cerra-chapas possibilita um maior controlo do “movimento” do material 

durante a embutidura. Estas ferramentas permitem embutir peças com profundidades superiores 

a 10 mm (Lascoe 1988). 

 

As ferramentas de triplo efeito conseguem desenvolver três géneros de solicitações 

diferentes sobre a chapa, permitindo embutir peças com difícil obtenção numa ferramenta de 

duplo efeito. São particularmente interessantes quando a peça em causa necessita de embutidura 

em diferentes sentidos. Nestas ferramentas tem-se, normalmente, dois dos efeitos na parte 

superior da máquina e um na parte inferior. O terceiro efeito da ferramenta faz a embutidura 

“inversa” depois de conformada a outra “forma” (peça com embutidura em duas direções). 

Estas ferramentas também são utilizadas quando uma peça embutida apresenta um fundo com 

uma configuração também obtida por embutidura. São as ferramentas mais dispendiosas e 

necessitam de uma prensa de triplo efeito, máquina que é substancialmente mais cara do que 

uma prensa de simples e duplo efeito. Por isso, são apenas utilizadas quando não é possível 

realizar o trabalho numa ferramenta ou prensa de simples ou duplo efeito.  

A – Punção de embutidura 

B – Matriz 

C – Cerra-chapas 

 



Caracterização mecânica do material compósito LITECOR® para um processo de conformação plástica 

 41  

 

Figura 2.41 - Ferramenta de embutidura de triplo efeito (Santos et al. 2005) 

 

Ferramentas combinadas 

 

Estas ferramentas, que podem ser de simples, duplo ou triplo efeito, caracterizam-se 

por, numa só descida da corrediça, realizarem mais do que uma operação, executando a peça 

num só batimento da prensa. Para além da embutidura da peça tem a possibilidade de executar 

operações de corte, puncionamento, dobragem, etc. Embora o custo de execução destas 

ferramentas seja muito elevado, para grandes séries é uma escolha económica, em relação à 

utilização de várias ferramentas. Para além disso, fazendo todas as operações numa só descida 

da corrediça tem-se a garantia de uma boa precisão relativa das cotas da peças e uma boa 

reprodutibilidade. A manutenção destas é mais exigente e quando a peça exige um número 

elevado de operações num pequeno espaço uma só ferramenta combinada pode não ser viável. 

 

Ferramentas progressivas  

 

Este tipo de ferramenta executa, na grande maioria dos casos, várias operações de 

embutidura, de corte, de puncionamento, etc., numa determinada sequência, apenas numa única 

ferramenta, ou seja, as várias operações são sequenciais, estando distribuídas em diversas etapas 

e executadas à medida que a banda ou tira de chapa avança na ferramenta. Entre cada descida 

da corrediça, dá-se o avanço da banda, designado por passo ou avanço da ferramenta (Rocha et 

al. 1990).   

A banda de chapa, à medida que entra na ferramenta, vai sofrendo as várias operações, 

nomeadamente cortes, puncionamentos, embutiduras, etc., mantendo-se agarrada à banda 

(esqueleto) até à última operação (posto) da ferramenta, na qual se executa o corte do 

“contorno” ou apenas se finaliza o corte do mesmo. Em cada batimento da prensa, várias peças 

estão a ser executadas, embora em estágios diferentes de fabrico. Assim, são ferramentas mais 

exigentes e sofisticadas, utilizando colunas de guiamento, e apresentando, na grande maioria 

das vezes, corta-sobras à saída.  

O bom aproveitamento das potencialidades destas ferramentas consegue-se em prensas 

alimentadas automaticamente. O dispositivo de avanço de banda é neste caso bastante 

sofisticado, já que antes do avanço é necessário elevar a banda para permitir o avanço. Necessita 

de estar preparado com sistema de faca de avanço. Este sistema funciona através de uma 

redução da secção da largura da banda numa das etapas da ferramenta. Em cada batimento da 

prensa, a banda sofre um entalhe que reduz a largura da banda, permitindo mais uma vez o 

avanço desta. O comprimento do entalhe feito é o passo da ferramenta. É também comum a 
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presença de pilotos/centradores nas diferentes etapas, por forma a garantir o posicionamento, 

sempre correto, da banda em progresso dentro da ferramenta (Duarte et al. 2003). 

O custo de uma ferramenta progressiva é sempre bastante elevado devido aos numerosos 

elementos que a constituem e à precisão de montagem exigida. Estas ferramentas destinam-se 

pois às séries médias e grandes (Santos et al. 2005). 

 

 

Figura 2.42 - Ferramenta de corte progressiva e seus produtos (Duarte et al. 2003) 

 

Ferramentas transfer 

 

As ferramentas transfer consistem numa série de unidades diferentes e independentes 

umas das outras, colocadas numa mesma prensa. A peça, à semelhança das ferramentas 

progressivas, passa por uma sucessão de operações até chegar ao estado final, mas, ao contrário 

destas, a matéria-prima é destacada para a peça na primeira operação e passa de unidade em 

unidade através de um sistema transfer de pinças que agarra a peça e a desloca para a unidade 

seguinte entre batimentos da prensa (Rocha et al. 1990).  

As prensas utilizadas para estas ferramentas são geralmente concebidas para este tipo 

de utilização. São geralmente em arcada e dispõem de uma mesa longa (o que obriga geralmente 

à existência de 2 bielas) e de um dispositivo de avanço. O custo do conjunto é bastante elevado, 

pelo que é empregue principalmente para grandes produções (Rocha et al. 1990). No entanto, o 

sistema transfer é mais flexível do que as ferramentas progressivas, na medida em que por um 

lado as regulações podem ser feitas em cada posto, independentemente dos seguintes, e por 

outro lado as peças podem ser de maiores dimensões. Todavia, as chapas finas são mais 

delicadas de trabalhar devido aos meios de transfer (pinças). 

 

Ferramentas complexas 

 

Neste grupo de ferramentas, incluem-se as ferramentas de grandes dimensões, como as 

utilizadas na indústria automóvel, e as ferramentas para a embutidura de peças cuja superfície 

se pode considerar complexa. 

Estas ferramentas executam, na grande maioria das vezes, a peça com um único passe 

de embutidura. O projeto e conceção destas ferramentas é de um grau de dificuldade elevado 



Caracterização mecânica do material compósito LITECOR® para um processo de conformação plástica 

 43  

devido, fundamentalmente, à recuperação elástica da peça embutida. Este facto é 

particularmente importante, pois as peças têm de ajustar de um modo perfeito. É costume aqui 

fazer-se uso de ferramentas poliméricas rígidas, pois sendo de menor custo, permitem avaliar a 

qualidade do projeto sem grandes riscos económicos.  

A chapa neste tipo de ferramentas é normalmente sujeita a estiramento (deformação por 

expansão), sendo este tipo de deformação assegurado pela utilização de freios.   

 

Materiais de ferramentas de trabalho a frio 

 

Para terminar o estudo das ferramentas, interessa finalizar o assunto com uma breve 

análise aos materiais utilizados na construção destas ferramentas para trabalho a frio. Para fazer 

uma boa escolha dos materiais é necessário ter conhecimento acerca da solicitação, dos 

mecanismos de falha, do ambiente em que se vai trabalhar e do número de componentes a ser 

produzidos (Cordeiro 2016).  

 Os tipos de materiais que se utilizam nas ferramentas dependem da chapa que se vai 

embutir e das propriedades do seu material: 

 Para conformação de chapas de aço mais macio, o ferro fundido nodular é bastante utilizado 

para as ferramentas. Para além da fundição ser um processo económico para dar formato às 

ferramentas, só é necessário maquinar acabamentos superficiais e, se necessário, fazer 

tratamentos térmicos à superfície. Uma desvantagem destas ferramentas é que os materiais 

estão sujeitos a porosidades e a segregação química (Gåård 2008). A grafite presente nos 

ferros fundidos, com a sua estrutura hexagonal, vai conferir ao material propriedades auto-

lubrificantes, havendo por isso uma redução do atrito, facilitando o escorregamento entre 

superfícies (Gåård 2008). 

 Para aços mais resistentes são usados aços de ferramenta de trabalho a frio. Os aços mais 

comuns para ferramentas de conformação plástica contêm alto teor de carbono e são 

distinguidos em três tipos, dependendo dos elementos de liga que contêm. De acordo com 

a norma AISI estes são: 

o [O] – Tem uma quantidade relativamente baixa de elementos de liga. A alta 

resistência ao desgaste e a dureza são obtidos pela martensite de alto teor de carbono, 

conseguida através de têmpera a baixa temperatura, que resulta numa boa dispersão 

de carbonetos na matriz metálica (Gåård 2008). 

o [A] – Tem propriedades comparáveis aos aços do tipo [O], mas devido à maior taxa 

de elementos de liga, a formação de martensite pode ser conseguida através de um 

arrefecimento ao ar. O arrefecimento mais lento diminui a possibilidade de distorção 

e promove estabilidade dimensional durante o tratamento térmico (Gåård 2008). 

o [D] – Possuem resistência ao desgaste e à abrasão bastante altas. Isto é conseguido 

pelo teor muito alto de carbonetos, alguns produzidos durante a solidificação 

(carbonetos principais) que coexistem com a austenite durante a austenização, 

outros produzidos durante a têmpera (carbonetos secundários). Estes aços são 

endurecidos ao ar (Gåård 2008).   

Os aços de ferramenta mais usados para ferramentas de corte e embutidura são o AISI 

A2 (5 % Cr-steel) e o AISI D2 (12 % Cr-steel), embora não sejam sempre as melhores soluções 

(Hillskog 2015).  

O que se procura nas ferramentas é a melhor combinação entre resistência, ductilidade 

(para prevenir a iniciação de fissuras) e tenacidade (de forma a prevenir a propagação de 

fissuras) (Högman 2002). Atualmente já é frequente encontrar ferramentas obtidas a partir de 

aços produzidos por pulverotecnologia (“powder metallurgy”). Esta tecnologia consiste em 
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transformar pós de materiais em peças resistentes, aplicando pressão e calor, sem que nunca se 

atinga a temperatura de fusão, normalmente entre 70 a 90 % desta (Martins et al. 2005). 

 

2.5. Caracterização dos materiais metálicos para um processo de 
conformação plástica 

 

Os processos de conformação plástica de chapas metálicas estão entre os mais 

importantes processos de produção de componentes metálicos, sendo responsáveis pelo fabrico 

de uma grande quantidade de bens produzidos nos países industrializados. Frequentemente, os 

materiais utilizados nestes processos têm uma conformabilidade limitada, o que exige a 

compreensão dos processos de deformação e dos fatores que limitam essa mesma deformação, 

para o desenvolvimento do produto de forma mais rápida, a um custo menor e com a qualidade 

exigida. 

As tecnologias de conformação plástica dos metais em chapa tiveram um 

desenvolvimento apreciável nos últimos anos, com a utilização de novos modelos teóricos, 

meios experimentais de análise dos processos por deformação plástica (Rocha 1985, 1987, 

Santos et al. 2005) e com o recurso a uma caracterização estrutural e mecânica adequada às 

necessidades dos processos ou dos componentes.  

Nas operações de conformação plástica de chapas metálicas a quantidade de deformação 

útil é limitada pela ocorrência de defeitos que são principalmente a estricção localizada ou o 

aparecimento de enrugamentos. A rotura por enrugamento ocorre quando as tensões 

dominantes são compressivas, causando a diminuição do tamanho do material. A estricção 

localizada ocorre quando o estado de tensão conduz a uma diminuição da área superficial da 

chapa causando consequentemente a diminuição da espessura da mesma. É aqui que entra o 

conceito de curva limite de embutidura.  

Os materiais têm propriedades mecânicas e físicas e a forma mais comum de distinguir 

dois materiais é através da determinação das suas propriedades físicas (Groover 2007), como a 

densidade, ponto de fusão, propriedades óticas, magnéticas, térmicas e elétricas. No entanto, 

são as propriedades mecânicas que descrevem a forma como o material responde quando é 

solicitado por cargas ou quando as forças presentes revelam a maior importância na seleção dos 

materiais. Estas propriedades são também muito importantes no desenvolvimento do produto, 

pois a sua funcionalidade e performance dependem da capacidade dos materiais resistirem a 

deformações devido às solicitações que ocorrem durante o seu funcionamento. 

Considerar que as cargas só atuam numa direção é uma simplificação que funciona até 

certo ponto, pois as cargas são simultaneamente aplicadas em diferentes direções produzindo 

esforços sem nenhuma direção em particular. Assim sendo, é necessário considerar que as 

propriedades mecânicas não estão só sujeitas a esforços uniaxiais, mas também sujeitas a 

esforços multiaxiais (Ohtake et al. 1999). Por conseguinte, as deformações e esforços 

multiaxiais não podem ser descritos por dados relativos a testes uniaxiais (Samir et al. 2006). 

Os testes de tração uniaxiais permitem ainda assim ver o grau de conformabilidade entre várias 

ligas, no entanto, são os testes de tração biaxial que permitem produzir esforços multiaxiais, de 

forma a obter gráficos de tensão-extensão para as diferentes trajetórias de solicitação. Assim 

sendo, estes testes biaxiais passaram a revelar uma enorme importância na caracterização de 

chapas metálicas que vão ser deformadas em mais do que um plano ou eixo. Além disso, como 

os materiais utilizados nestes processos de fabrico possuem propriedades anisotrópicas 

planares, estes ensaios permitem determinar as propriedades mecânicas que influenciam a 

conformabilidade do material (Demmerle et al. 1993). 
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Para além das especificações em termos de propriedades mecânicas e tecnológicas das 

chapas destinadas às operações de conformação plástica (corte e embutidura), outros tipos de 

especificações estão normalmente previstos nas normas, algumas das vezes com caráter 

facultativo, entre as quais se destacam: 

 Composição química e tipo de calmagem 

 Acabamento superficial 

 Tipos de proteção anti corrosão 

 Tipo de bordos 

 Dimensões e tolerâncias dimensionais (espessura e largura) 

 Tipo de estrutura micrográfica  

 Distribuição e tipos de inclusões não metálicas 

 

2.5.1. Caracterização estrutural  

 

A aptidão das chapas finas para conformação plástica pode e deve ser determinada e 

controlada por processos que passem pela análise estrutural. A análise estrutural passa 

basicamente pela análise do tamanho de grão e quantificação da morfologia, quantidade e 

distribuição de fases intermédias e inclusões não metálicas. 

A morfologia, dimensão e distribuição das inclusões e fases metálicas podem ser 

determinadas ou analisadas por procedimentos que vão desde a simples análise visual ou 

macroscópica de amostras polidas e atacadas, até à definição precisa, identificação e 

quantificação, com recurso à análise micrográfica (Lourenço et al. 1993). 

A caracterização estrutural é normalmente utilizada no controlo da receção de materiais 

nos casos previstos nas especificações do produto e nos casos em que o cliente o exige, através 

do estabelecimento de um caderno de encargos particular. Encontra-se para a grande maioria 

dos casos normalizada, prevendo os ensaios ou testes a efetuar, os parâmetros a controlar e os 

procedimentos a utilizar nos vários ensaios.  

Este tipo de análise é muito raramente solicitada, sendo apenas em situações de recurso, 

quando, por exemplo, os materiais encontram-se fora das especificações, devido à inexistência 

de especificações, devido a desgastes prematuros das ferramentas ou devido ao mau 

desempenho em serviço dos componentes fabricados. Aqui o objetivo é “incriminar” os 

fornecedores da existência destas falhas. 

 Para este tipo de análise existe uma grande variedade de normas e recomendações que 

é essencial conhecer. Como a caracterização estrutural não é o propósito principal da presente 

dissertação, recomenda-se a consulta da referência (Lourenço et al. 1993).  

 

2.5.2.  Caracterização mecânica 

 

A conformabilidade de um material metálico reside na capacidade que tem para ser 

deformado plasticamente no sentido de adquirir a forma desejada e mantê-la após conformação, 

preservando a sua integridade estrutural e não apresentado defeitos de encurvadura, fissuração, 

adelgaçamento excessivo, etc. (Malheiro 2012). Deste modo, a conformabilidade é função de 

variáveis como as propriedades do material, geometria da ferramenta de conformação, 

condições de lubrificação, velocidade da prensa e as condições de retenção provocadas pela 

pressão do cerra-chapas e/ou geometria dos freios (Sadagopan et al. 2003). Esta propriedade 

reduz-se à medida que se aumenta a resistência do material. Como a indústria automóvel tende 
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cada vez mais para o uso de aços de alta resistência, devido às regulamentações de segurança e 

ambiente crescentes, a probabilidade de aparecimento de problemas de conformabilidade 

aumenta. Assim sendo, de forma a se puder aproveitar toda a capacidade de um material se 

deformar, torna-se importante conhecer quais os seus limites de deformação, a fim de se evitar 

peças com defeitos ou até mesmo rotura do material no processo de embutidura. É aqui onde 

entra o conceito de curva limite de embutidura e a importância da sua determinação.  

No estudo da tecnologia da embutidura, o problema da conformabilidade das chapas 

finas pode ser apresentado de duas formas diferentes, dependendo do ponto de vista em que nos 

colocamos: 

 Para o fabricante da matéria-prima, o objetivo é determinar quais os parâmetros 

característicos da chapa que estão relacionados com a sua aptidão à embutidura. 

 Para o embutidor, o objetivo passa por determinar os valores dos parâmetros que 

garantem o sucesso de uma peça particular de formas e dimensões bem definidas. 

Para o primeiro caso, é necessário conhecer os fatores relacionados com a 

conformabilidade da chapa fina e saber qual a relação entre os diferentes parâmetros de 

elaboração e as características reológicas e mecânicas da chapa, no sentido de poder produzir 

chapas com as propriedades desejadas (Lourenço et al. 1993).  

Os principais parâmetros mecânicos e reológicos relacionados com a conformabilidade 

das chapas são: 

 n – coeficiente de encruamento 

 r – coeficiente de anisotropia (coeficiente de Lankford) 

 m – coeficiente de sensibilidade à velocidade de deformação 

A influência de cada um destes parâmetros no processo da embutidura é bem conhecida, 

fornecendo indicações preciosas acerca da aptidão de uma determinada chapa para o fabrico de 

uma determinada peça.  

Para o segundo caso, ou seja, para o embutidor, o problema passa por selecionar os 

valores dos diferentes parâmetros que permitem definir o sucesso de uma operação de 

embutidura para transformar uma chapa plana num produto com forma e dimensões bem 

definidas. Estes parâmetros são numerosos, complexos e dependentes de inúmeros fatores, 

como o atrito, folga punção-matriz, lubrificação, configuração das ferramentas, pressão do 

cerra-chapas, velocidade de embutidura, etc.  

A geometria da peça e as condições operatórias, ao nível do deslizamento da chapa no 

interior da ferramenta, condicionado pela pressão do cerra-chapas, lubrificação e rugosidade 

das várias superfícies em contacto, definem os estados de tensões e os modos de deformação 

em jogo numa determinada operação de embutidura. 

 

2.5.2.1. Modos de deformação 

  

Num processo de embutidura, a matéria-prima está sujeita a estados de tensão e 

deformação impossíveis de se caracterizar pelo ensaio de tração convencional, devido à 

complexidade da geometria da maior parte das peças e o nível elevado das deformações 

plásticas impostas à chapa. No entanto, o ensaio de tração continua a ser uma ferramenta 

indispensável na embutidura para a determinação dos parâmetros n e r. A caracterização das 

chapas utilizadas nesta tecnologia passa atualmente pela realização de ensaios específicos que 

solicitam os materiais diferentes e mais aproximado ao que se verifica na prática. 
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 A obtenção de uma solução analítica exata revela enorme dificuldade, devendo-se a 

Sachs (Sachs 1935) o primeiro trabalho descritivo da deformação plástica de uma peça 

cilíndrica. Outros trabalhos se seguiram, mas a complexidade analítica limitou sempre esses 

estudos a peças simples, geralmente axisimétricas, de interesse industrial reduzido (Santos et 

al. 2005). Mesmo do ponto de vista experimental, o nível elevado das deformações plásticas 

postas em jogo inviabiliza a adoção de algumas técnicas experimentais clássicas de análise de 

tensões como a extensometria, fotoelasticidade, etc. 

 A análise experimental de deformações numa operação de embutidura é geralmente 

efetuada através da impressão prévia de uma grelha de referência na superfície da chapa não 

deformada (Avenas et al. 1976). As deformações plásticas impostas à chapa durante a 

conformação plástica vão provocar uma distorção desta grelha de referência, permitindo 

determinar as direções principais de deformação plástica, bem como o valor das deformações 

principais em cada ponto da peça, através da comparação desta nova grelha com a grelha de 

referência. A impressão destas grelhas de referência na chapa poderá ser por risco, com tinta, 

por impressão eletroquímica ou por impressão fotográfica.  

 

Figura 2.43 - Tipo de marcações utilizadas para medir deformações (Col et al. 2010) 

  

O método mais utilizado na Europa é o método Bragard, onde para se efetuar a medição 

das deformações principais nos pontos em torno da rotura e determinar o gradiente das 

deformações nessa zona é necessária apenas uma peça fissurada (Col et al. 2010). 

 

 

Figura 2.44 - Determinação do gradiente de deformação na zona de rotura (Malheiro 2012) 

 

Os modos de solicitação que se encontram geralmente num processo de embutidura 

podem ser representados no plano das tensões principais σ1 e σ2, dado que a tensão principal de 
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Cauchy (σ3) é, na maioria dos casos, insignificante face às tensões instaladas no plano da chapa 

(σ1,σ2), pelo que é usual desprezar-se nos cálculos. Assim, admite-se que o tensor das tensões 

em qualquer ponta da peça corresponde a um estado plano de tensão (σ3 = 0). Considerando que 

a evolução dos componentes cartesianos do tensor das tensões desde o estado não deformado 

ao estado deformado é proporcional (carregamento linear ou proporcional), então dσ2/dσ1 é 

constante. Logo, é possível associar a cada ponto da peça uma trajetória linear de carregamento 

no plano (σ1,σ2), descrita através de um parâmetro α. 

 

Figura 2.45 - Modos de solicitação num processo de embutidura (Lourenço et al. 1993) 

 

A figura 2.46 representa os estados de tensão geralmente encontrados em peças 

embutidas. 

 

Figura 2.46 - Estados de tensão geralmente encontrados numa operação de embutidura (trajetórias de 

carregamento α) (Lourenço et al. 1993) 

 

 A condição de incompressibilidade dos materiais na deformação plástica, 

                                                       𝜀1 +  𝜀2 + 𝜀3 = 0                                                     (1) 

permite representar, como para o estado de tensão, qualquer estado de deformação no plano 

(𝜀1, 𝜀2). Na figura 2.47, representam-se trajetórias de deformação lineares, 𝜌, possíveis de ser 

encontrados em peças embutidas e correspondentes às diferentes trajetórias de carregamentos 

representados na figura 2.46. 

                                              𝜌 =
𝜀2

𝜀1
=

2𝛼 − 1

2 − 𝛼
                                                           (2) 



Caracterização mecânica do material compósito LITECOR® para um processo de conformação plástica 

 49  

 

Figura 2.47 - Estados de deformação geralmente encontrados numa operação de embutidura (trajetórias de 

deformação 𝜌) (Lourenço et al. 1993) 

  

Nos diagramas dos estados de tensão e de deformação distinguem-se dois domínios 

correspondentes a modos de solicitação distintos (Rocha 1985): 

 Domínio de extensão (“drawing”): está compreendido entre as trajetórias de 

deformação correspondentes ao corte puro e deformação plana (𝜀2 < 0). 
 Domínio de expansão (“stretching”): está compreendido entre as trajetórias de 

deformação correspondentes à deformação plana e expansão biaxial simétrica (𝜀2 >
 0). 

 

Como já foi referido anteriormente, estes dois modos de deformação podem ser controlados 

numa operação de embutidura, através da influência do cerra-chapas. Na deformação por 

extensão, a chapa desliza entre o cerra-chapas e a matriz, obtendo-se uma peça com espessura 

constante. Na deformação por expansão, a peça já apresenta uma espessura variável, devido ao 

total bloqueamento da chapa entre a matriz e o cerra-chapas.  

 

 

 

 

Figura 2.48 - Modos de deformação controlados pela pressão do cerra-chapas (Santos et al. 2005) 

Extensão Expansão 
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A elipse representada nas figuras 2.46 corresponde ao critério de cedência de von Mises. 

Esta curva separa o domínio elástico do domínio das deformações plásticas. Na figura 2.47 esta 

elipse corresponde à deformação plástica equivalente, 𝜀e, definida por um critério equivalente 

ao anterior.  

Convém referir que as considerações até ao momento só são válidas para um material 

isotrópico. Para o caso de um material anisotrópico a análise torna-se mais complexa, pois a 

anisotropia plástica traduz-se por uma distorção da superfície de cedência (Rocha 1985) e as 

trajetórias de deformação são alteradas. Para além disso, a representação dos diferentes modos 

de deformação passa a necessitar da utilização de três quadrantes e não de apenas dois como no 

caso dos materiais isotrópicos (Santos et al. 2005).  

 

2.5.2.2. Critérios de plasticidade anisotrópicos 

 

Na análise dos processos de conformação plástica é fundamental ter-se a capacidade de 

modelar o comportamento plástico dos materiais. A superfície de plasticidade inicial e a sua 

evolução, que geralmente é traduzido por uma lei de encruamento, são características mecânicas 

relevantes para descrever a resposta e o comportamento mecânico dos materiais metálicos 

quando estes são sujeitos a diferentes trajetórias de solicitação e deformação. 

Alguns materiais apresentam propriedades mecânicas que dependem da direção da 

solicitação aplicada. Estes materiais são designados por materiais anisotrópicos. A anisotropia 

é influenciada por diversos fatores, tais como o teor de elementos de liga presentes, estrutura 

cristalográfica, tratamentos térmicos e mecânicos a que o material foi previamente submetido, 

etc. Caso o material seja inicialmente isotrópico, mas este quando se deformar plasticamente 

começar a privilegiar certas direções, o material vai-se tornando progressivamente anisotrópico 

(Amaral 2013). 

O comportamento anisotrópico das chapas está geralmente relacionado com a técnica de 

laminagem e com os tratamentos térmicos posteriores usados na sua produção. Sempre que as 

direções cristalinas apresentarem orientação preferencial existirá comportamento anisotrópico 

do material, cujas consequências traduzem-se por valores diferentes da tensão limite de 

elasticidade consoante a direção da solicitação, dando origem portanto a deformações que 

dependem também da direção em que a chapa é solicitada (Martins et al. 2005). Esta orientação 

poderá ser modificada por recristalização durante o recozimento do metal, no entanto, 

dificilmente pode ser completamente eliminada. O grau de anisotropia está restritamente 

relacionada com a estrutura cristalina do material. Em geral, a anisotropia desenvolve-se mais 

fortemente em metais com estrutura hexagonal do que em metais com estrutura cúbica de corpo 

centrado.  

Um material ideal para a estampagem seria um material que apresentasse um valor para o 

índice de anisotropia infinito (Fragoso 2011). Isto é, a deformação ocorreria apenas nas direções 

segundo a largura e comprimento. Os materiais isotrópicos são materiais que apresentam o valor 

para este índice igual a 1.  

Para se determinar o coeficiente de anisotropia de uma determinada chapa é necessário 

apenas realizar um ensaio de tração com amostras retiradas na direção de laminagem, a 45º e a 

90º em relação a essa direção, tal como é possível observar na figura 2.49. As direções que 

apresentarem um valor para o índice de anisotropia menor é onde ocorrerá um maior 

engrossamento da chapa durante o processo de estampagem (Hosford et al. 2011).  
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Figura 2.49 - Recolha de provetes numa chapa (Fragoso 2011) 

 

Os critérios de plasticidade anisotrópicos foram sendo sucessivamente inseridos por 

diversos autores, destacando-se os mais relevantes como Hill, Barlat e Cazacu & Barlat. Estes 

critérios consideram que o início da deformação plástica ocorre para os mesmos níveis de tensão 

equivalente tanto para a tração como para a compressão. Isto é válido para materiais cuja 

estrutura cristalina seja cúbica (CCC e CFC), pois a deformação plástica ocorre apenas por 

deslocação dos planos de escorregamento. No caso dos materiais com estrutura hexagonal 

compacta, a deformação plástica ocorre através do movimento dos planos de escorregamento, 

mas também por maclagem, twinning (Amaral 2013). Devido à direcionalidade da maclagem, 

materiais de estrutura hexagonal compacta demonstram, a baixos níveis de deformação, um 

stress differential muito pronunciado, fazendo com que a resistência à compressão seja muito 

inferior à resistência à tração (Grilo 2011, Hosford 1993). Por outro lado, quando os níveis de 

deformação são elevados, a deformação por maclagem diminui, reduzindo-se o efeito do stress 

differential. Os critérios de plasticidade de Hill e Barlat não permitem descrever o efeito do 

stress differential, pelo que não devem ser aplicados a materiais de estrutura hexagonal 

compacta, como o magnésio e o titânio e as suas respetivas ligas. Esses critérios são aplicáveis 

assim a materiais de estrutura cúbica (CCC e CFC), tais como o aço e o alumínio, e as suas 

ligas, materiais cuja deformação plástica ocorre apenas através da deslocação dos planos de 

escorregamento (Wu et al. 2013).  

Critérios de plasticidade anisotrópicos: 

 Critérios de Hill (Hill 1948, 1979, 1990, 1993): o primeiro critério de Hill foi introduzido 

em 1948 como uma generalização do critério quadrático de von Mises para os materiais 

anisotrópicos ortotrópicos. Os parâmetros de anisotropia de Hill necessários a este critério 

de cedência podem ser simplesmente determinados a partir de três ensaios de tração uniaxial 

(0º, 45º e 90º em relação à direção de laminagem). Este critério de plasticidade tem sido 

largamente utilizado na simulação de processos de conformação plástica de chapas pelo 

método dos elementos finitos, pois descreve de forma adequada a anisotropia inicial das 

chapas, aplicando-se a um estado de tensão genérico, e porque conduz a relações lineares 

entre as tensões e as deformações (Alves 2003, Teixeira 2005). A sua utilização tem 

garantido resultados com elevada exatidão para certos materiais e texturas, ajustando-se 

especialmente aos aços (Vial et al. 1983). No entanto, este critério apresenta maus 

resultados para outros materiais como o caso das ligas de alumínio, onde geralmente, o 

coeficiente de anisotropia é inferior a 1. Hill propôs assim um novo critério de cedência em 

1979, que é não quadrático e de expoente não inteiro. Este apresenta um maior rigor, 

comparativamente ao anterior critério, passando a descrever a plasticidade na proximidade 

de estados de tensão associados à tração biaxial, em particular nas ligas de alumínio. No 

entanto, não considera os componentes de corte do tensor das tensões, o que obriga a que 

os eixos de ortotropia e as direções principais de tensão estejam sobrepostas. Este critério é 

válido para valores de anisotropia inferiores a 0.8, mas para valores superiores apresenta 

(3) 
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algumas dificuldades. Hill propôs assim em 1990 outro critério, uma espécie de extensão 

do critério de 1979, superando a limitação da coaxilidade entre os eixos de anisotropia e as 

direções principais de tensão. No entanto, este novo critério é apenas definido para estados 

planos de tensão. Em 1993, de forma a ultrapassar esta limitação propôs outro critério, 

todavia os eixos de ortotropia e as direções principais de tensão voltam a ter que ser coaxiais, 

tal como no critério de 1979. 

 

Figura 2.50 - Comparação entre os resultados obtidos experimentalmente e as curvas do critério de von Mises, 

Hill 48 e Hill 93 para o aço e alumínio, respetivamente (Alves 2003) 

 

 Critérios de Barlat (Barlat et al. 1989, Barlat et al. 1991, Barlat et al. 1997, Barlat et al. 

2003) : Barlat propôs critérios de cedência que apenas são válidos para o estado plano de 

tensões, com exceção do critério de 1991. O primeiro critério restringe-se à modelação da 

anisotropia associada ao estado plano de tensão, constituindo a base do critério de 1991. 

Este de 1991 é uma extensão dos critérios isotrópicos de Hershey (Hershey 1954) e Hosford 

(Hosford 1972) utilizado para materiais que apresentam anisotropia ortotrópica. A principal 

vantagem deste critério reside na sua capacidade de evidenciar o efeito das tensões de corte 

sobre a configuração da superfície de plasticidade (Teixeira 2005). O critério de 1997 tem 

como objetivo modelar com rigor o comportamento das ligas de alumínio, pois até este 

momento nenhum critério de cedência conseguia ultrapassar esta dificuldade. Teve uma 

primeira versão em 1994, no entanto, acabou por ser reformulado com vista a uma melhoria 

na descrição da superfície de cedência. O último critério proposto foi em 2000 que utiliza 

duas transformações lineares, que estão associadas a dois critérios de plasticidade 

isotrópicos. Apesar deste critério apresentar uma formulação matemática mais simples que 

o anterior, é incapaz de prever corretamente os coeficientes de anisotropia para ângulos de 

solicitação diferentes. 

 

 Critério de Cazacu & Barlat (Cazacu et al. 2004) : este critério de plasticidade permite 

descrever o fenómeno do efeito do stress differential. 

 

 Critério de Cazacu (Cazacu et al. 2006) : este critério de plasticidade é indicado para 

materiais de estrutura hexagonal compacta (HC). Tal como o anterior critério também 

permite a descrição do efeito do stress differential.  

 

Para um estudo mais aprofundado de cada um destes critérios de plasticidade recomenda-

se a consulta e análise das referências indicadas.  
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2.5.2.3. Curva limite de embutidura 

 

O conceito de curva limite de embutidura foi introduzido por Keeler (Keeler 1965) e 

Goodwin (Goodwin 1968) com o objetivo de caracterizar a conformabilidade das chapas finas, 

isto é, a sua aptidão para a deformação plástica. Afirmaram que era possível definir no plano 

das deformações principais (𝜀1, 𝜀2) uma curva que separava o domínio das deformações 

admissíveis do domínio das deformações de rotura. Caso isto se confirmasse, muito dos ensaios 

realizados até então para avaliar a conformabilidade de um material acabariam por cair em 

desuso, devido à facilidade de análise e uso desta curva proposta.  

Numa operação de embutidura real podem estar presentes os dois modos de deformação 

em pontos distintos das peças. Um dos fenómenos que limita a deformação admissível a que a 

chapa pode ser submetida, é a estricção localizada, que vai preceder à rotura e que é bem visível, 

por exemplo, num ensaio de tração convencional (Lourenço et al. 1993). Assim, confirma-se 

que no plano das deformações principais (𝜀1, 𝜀2) é possível definir a curva que tinha sido 

proposta na década de 60 que separa o domínio das deformações admissíveis do domínio das 

deformações não admissíveis (estricção ou rotura).  

A figura 2.51 apresenta as curvas originais de Keeler e Goodwin. 

 

Figura 2.51 - Curvas de Keeler e Goodwin (Goodwin 1968, Keeler 1965) 

 

A curva proposta por Goodwin em 1968 corresponde a uma curva limite de embutidura à 

rotura – CLER. Esta representa as deformações lineares a partir das quais se atinge a rotura. 

Esta curva tem um interessa prático reduzido, uma vez que o fenómeno de rotura dúctil é 

geralmente precedido por uma instabilidade plástica correspondente à formação de uma banda 

de estricção localizada. Esta estricção manifesta-se como uma subespessura local no material e 

é geralmente inadmissível por questões de estética, resistência mecânica e resistência à corrosão 

(Santos et al. 2005). O aparecimento de uma estricção localizada é uma condição mais do que 

suficiente para rejeitar uma peça embutida.  

A curva proposta por Keeler em 1965 corresponde a uma curva limite de embutidura à 

estrição – CLEE. Esta foi introduzida para definir o limite superior de embutidura de uma chapa 
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sem que se produza uma instabilidade plástica localizada. Ao contrário da CLER representa 

uma ferramenta preciosa para os embutidores. Esta curva corresponde à atualmente 

denominada curva limite de embutidura – CLE (“forming limit diagram” – FLD). Permite 

caracterizar a aptidão da chapa para a deformação plástica, qualquer que seja a trajetória de 

carregamento e comparar os graus de conformabilidade de diferentes materiais de forma muito 

rápida. Esta facilidade de comparação já não seria possível caso os limites de conformabilidade 

fossem representados no espaço das tensões principais (Malheiro 2012). 

Assim, a grande aplicação desta ferramenta passa por comparar a medida experimental da 

deformação num embutido industrial (através da deposição prévia de uma grelha de referência 

na chapa) com a curva limite de embutidura, o que vai permitir conhecer a margem de segurança 

do embutido industrial, o local crítico onde se produzirá preferencialmente a estricção ou rotura, 

as condições de trabalho ideais (força do cerra-chapas, lubrificação, velocidade de deformação, 

etc.), a qualidade da chapa necessária para garantir o sucesso da operação, a influência das 

propriedades da chapa sobre a margem de segurança do embutido, a dificuldade na obtenção 

do embutido, etc. Jogando com a geometria da ferramenta, a força do cerra-chapas, o material, 

etc., pode-se então afastar quantitativamente da curva limite de embutidura e consequentemente 

do risco de estricção ou rotura (Santos et al. 2005). Uma outra forma de utilizar o conceito da 

curva limite de embutidura consiste em fazer o estudo da frente de deformação (deformações 

de diferentes pontos da chapa) do embutido ao longo do processo. A comparação desta frente 

de deformação com a curva limite de embutidura pode indicar as intervenções a efetuar, de 

forma a garantir o sucesso do processo de embutidura (o objetivo passa por evitar que a frente 

de deformação intersete a curva limite de embutidura). 

Mais à frente serão apresentadas diferentes técnicas possíveis que permitem a determinação 

experimental da curva limite de embutidura que foram aplicadas na caracterização mecânica do 

material alvo de estudo desta dissertação, o LITECOR®. Estes ensaios permitem caracterizar 

os materiais segundo diferentes trajetórias de carregamento e de deformação, podendo-se assim 

obter diferentes pontos da curva limite de embutidura e diferentes parâmetros de caracterização 

dos materiais. No entanto, interessa conhecer antes os diferentes parâmetros que influenciam a 

determinação das curvas limites de embutidura: 

 O tamanho da célula base para medição da deformação é de extrema importância, uma vez 

que para além do risco de leitura de deformações não homogéneas, caso se utilize células 

de medição demasiado grandes, as deformações poderão ser demasiado pequenas para 

capturar na mesma célula gradientes de deformação importantes, cujo valor provém da 

leitura de valores subestimados de deformação no momento em que ocorre a estricção (Col 

et al. 2010, Malheiro 2012). 

 A espessura da chapa influencia a curva limite de embutidura através da altura do ponto 

CLE0 (eixo 𝜀2 = 0). Este valor aumenta para um mesmo material com o aumento da 

espessura da chapa, existindo uma relação linear entre o valor de deformação CLE0 e a 

espessura até valores de 3 mm, estabilizando para valores superiores (Col et al. 2010, 

Malheiro 2012). 

 O coeficiente de encruamento do material (n) influencia a altura do ponto CLE0, 

principalmente em aços macios, como demonstrado por Keeler em 1975. Existe uma 

correlação de proporcionalidade direta entre a altura do ponto CLE0 e o índice de 

encruamento calculado na proximidade da instabilidade de carga (quando termina a 

deformação uniforme) (Col et al. 2010, Malheiro 2012). 

 Uma curvatura forte da chapa faz com que a estricção passe a não depender unicamente da 

deformação, passando também a ser influenciada pelo gradiente de deformação na 

espessura, influenciando assim as curvas limite de embutidura (Col et al. 2010, Malheiro 

2012). 
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 Quanto maior for a sensibilidade à velocidade de deformação, mais alta a posição da curva 

limite de embutidura (Lundh et al. 1998). 

 A trajetória de deformação é o parâmetro mais importante a ter em conta e por conseguinte 

a sua influência interessa conhecer, pois os limites das curvas limite de embutidura são 

realizadas apenas com trajetórias de deformação retilíneas, o que obriga que só seja possível 

aplicar as curvas limite de embutidura para casos em que a trajetória de deformação é desse 

tipo. No entanto, é possível simular em laboratório situações de trajetória de deformação 

complexa em que as curvas limite de embutidura resultantes são diferentes das curvas limite 

de embutidura obtida para trajetórias retilíneas (Col et al. 2010, Malheiro 2012).   

 

Conclui-se então da aplicabilidade da curva limite de embutidura, permitindo ir mais longe 

no que diz respeito à análise da conformação plástica dos metais em chapa. Assim, se for 

possível através de um método numérico (método dos elementos finitos) ou analítico determinar 

as deformações em cada ponto do embutido e as respetivas trajetórias de carregamento ou 

deformação, é possível concluir se o embutido é realizável e quantificar a fiabilidade da 

operação comparando à curva limite de embutidura (Santos et al. 2005). Se através de um 

modelo de plasticidade adequado for possível calcular numericamente a curva limite de 

embutidura a partir das propriedades mecânicas da chapa, toda a análise referida anteriormente 

poderá ser realizada sem ser necessários quaisquer ensaios experimentais, o que se traduz numa 

redução de custos e tempo perdido quando comparado com a afinação manual de uma operação 

de embutidura. Vários modelos para previsão dos limites de embutidura têm sido propostos: 

estricção difusa (Swift 1952), estricção localizada (Hill 1948), o modelo de espessura imperfeita 

(Marciniak et al. 1967) e a teoria da bifurcação (Stören et al. 1975). No entanto, prever as 

curvas limite de embutidura requer cálculos muito complexos, o que limita a sua utilização em 

casos práticos, para além do facto que nenhum dos modelos até ao momento propostos podem 

ser aplicados a diferentes tipos de metais (Vaz 2013). Nas previsões das curvas limite de 

embutidura que se fazem mais à frente, vai-se utilizar os limites teóricos propostas pela 

NADDRG (“North American Deep Drawing Research Group”) (Slota et al. 2005) e o modelo 

de Hill e Swift (Holmberg et al. 2004). As curvas propostas resultantes correspondem a limites 

definidos para trajetórias de deformação linear.  

O limite de conformabilidade correspondente à curva da NADDRG tem como referência o 

ponto de estricção correspondente à solicitação em deformação plana (CLE0) e o seu valor 

depende dos parâmetros n (coeficiente de encruamento) e t (espessura da chapa): 

 

A inclinação das retas à esquerda e à direita de CLE0 são de 45º e 20º, respetivamente. 

Relativamente aos modelos propostos por Hill e Swift, as curvas correspondentes 

dependem dos parâmetros n (coeficiente de encruamento) e r (coeficiente de anisotropia): 

 Para 𝜀2 < 0 

 

 

(4) 

(5) 

(6) 
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 Para 𝜀2 > 0 

 

 

Na figura 2.52 apresentam-se as influências das variações de n (coeficiente de 

encruamento), r (coeficiente de anisotropia) e t (espessura da chapa) nos limites que se obtêm 

para a conformabilidade do material.  

 

 

Figura 2.52 - Evolução das CLE com alteração do n, t e r (Malheiro et al. 2013)  

(7) 

(8) 
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3. Caso de estudo: caracterização mecânica 
do material compósito LITECOR® para um 
processo de conformação plástica 

 

Apesar da caracterização mecânica dos materiais utilizados na indústria automóvel ser feita 

quase exclusivamente pelo ensaio de tração uniaxial (as exceções aparecem para os materiais 

AHSS, aços multi-fase, que estão otimizados para a expansão de furo) (Malheiro 2012), 

recorreu-se também ao ensaio Erichsen, ensaio de expansão hidráulica biaxial (Bulge-test) e 

aos ensaios da expansão de furo (KWI e ISO (conical)), para a caracterização mecânica do 

material no que diz respeito à sua conformabilidade. Procedeu-se também ao estudo do material 

no que diz respeito ao seu comportamento sob esforços de flexão através de um ensaio de 

dobragem (flexão em 3 pontos) e no que diz respeito à força de ligação responsável pela união 

entre as chapas metálicas e o núcleo polimérico, através de um T-peel test.  

A história é rica em análises e métodos propostos para aferir da boa ou má adequação de 

um material a um tipo de deformação que lhe é imposta. O ensaio Erichsen foi em tempos 

obrigatório na normalização relativa aos aços macios para embutidura, sendo o mais conhecido 

pela generalidade das empresas (Malheiro 2012). No entanto, grande parte destes ensaios 

caíram em desuso graças ao desenvolvimento da curva limite de embutidura (Col et al. 2010), 

que permitiu, no plano das deformações principais, separar o domínio das deformações 

admissíveis do domínio das deformações correspondentes à estricção localizada.  

A determinação da curva limite de embutidura através da realização destes ensaios 

laboratoriais é um processo muito dispendioso, devido à quantidade de ensaios que é necessário 

realizar e o tempo despendido na análise dos seus resultados, o que torna proibitivo seguir esta 

abordagem em muitas das situações. 

 No âmbito desta dissertação apenas se realizaram os ensaios experimentais definidos 

anteriormente, no entanto, é importante notar que existem outros como o ensaio de Nakajima, 

Olsen, Persoz, Guyot, Swift, Herzog, Marciniak, Miyauchi, Fukui, etc., que também poderiam 

ser utilizados, de forma a avaliar a conformabilidade plástica do material que é alvo do presente 

estudo. Aqui a escolha dos ensaios a utilizar foi condicionado essencialmente pela aparelhagem 

disponível (máquina de tração universal, prensa hidráulica e máquina de ensaios universal), 

mas também das gamas de trajetórias de deformação que se pretende estudar e do tipo de estudo 

que se pretende realizar (estes diferentes ensaios que poderiam ser realizados permitem estudar 

a razão máxima de embutidura – LDR, o efeito de Bauschinger - consiste na mudança de 

direção do limite de elasticidade de um metal policristalino ou liga metálica, após deformação 

plástica – e os problemas de atrito, para além de permitir a determinação da curva limite de 

embutidura). Como será de esperar, todos estes ensaios devem permitir obter sensivelmente a 

mesma curva limite de embutidura para a mesma chapa a estudar (Jalinier 1981). Para conhecer 

melhor todos estes ensaios que não foram realizados nesta dissertação, recomenda-se a consulta 

da referência (Santos et al. 2005). 
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Os ensaios Erichsen e os de expansão de furo (KWI e ISO (conical)) foram realizados 

também num aço 240 LA de 1.5 mm de espessura que consiste no aço que era anteriormente 

utilizado para fabricar o mesmo componente que agora se pretende produzir em LITECOR® na 

Inapal Metal, S.A. Assim, tem-se uma base de comparação para estes ensaios para se puder 

avaliar melhor as propriedades de conformabilidade do LITECOR®.  

O aço 240 LA consiste num HSLA (“high strength low alloy steel”) com as seguintes 

propriedades mecânicas. 

 

Tabela 3.1 – Propriedades mecânicas do aço 240 LA de 1.5 mm de espessura 

Tensão de Cedência, 

Re [MPa] 

Tensão de Rotura, 

Rm [MPa] 

Alongamento total, 

A80 [%] 

Coeficiente de 

Encruamento, n  

270 386 35 0.19 

  

Tal como é possível observar, é um material com maior resistência mecânica que o 

LITECOR®, com um maior alongamento total e com um coeficiente de encruamento 

ligeiramente superior, tendo como base as propriedades mecânicas indicadas pela Thyssenkrupp 

Steel e que foram apresentadas na secção 2.3. 

 

3.1. Previsão da curva limite de embutidura do LITECOR® 

 

Como foi dito anteriormente, é possível fazer a previsão da curva limite de embutidura 

de um material de uma forma numérica. Recorreu-se então aos modelos de previsão da 

NADDRG (“North American Deep Drawing Research Group”) e ao de Hill e Swift, utilizando 

as propriedades mecânicas do material fornecidas pela Thyssenkrupp Steel. Assim, é possível 

ter uma ideia inicial sobre a forma da curva limite de embutidura deste material. 

 

Figura 3.1 – Previsão da curva limite de embutidura do LITECOR® pelos métodos da NADDRG e de Hill e Swift 

 

 A influência dos coeficientes de anisotropia plástica, do encruamento e da espessura da 

chapa nestes métodos de previsão já foram demonstradas na secção 2.5.2.3. 
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3.2. Ensaio de tração uniaxial  

 

O ensaio de tração é dos ensaios disponíveis o mais simples e universal, devido à enorme 

disponibilidade de máquinas de tração universais, pelo que é utilizado na caracterização 

mecânica de todos os materiais. É o ensaio de referência em todas as normas que especificam 

as condições técnicas de fornecimento dos materiais. Este ensaio é realizado obtendo-se numa 

primeira fase provetes de secção constante e bordos paralelos da chapa a ensaiar. Depois, estes 

provetes são submetidos a uma deformação de velocidade constante, onde se regista 

simultaneamente o seu deslocamento e força resistente. Fazendo variar a geometria destes 

provetes é possível obter diferentes trajetórias de deformação. Estando as condições de partida 

do ensaio normalizadas, em especial a área de secção resistente (dependente da espessura do 

material) e o comprimento que serve como base de medida do alongamento imposto ao material 

(80 mm na Europa), é possível calcular os valores de tensão e deformação ditas convencionais. 

As deformações e tensões reais dos materiais têm em conta as variações do provete ao longo 

do ensaio, permitindo obter a curva de tensão-deformação real.  

O ensaio de tração, para além das curvas tensão-deformação real e convencional, permite 

obter uma série de outros parâmetros, constituindo isso uma das grandes vantagens deste ensaio 

de conformabilidade (Malheiro 2012): 

 Módulo de Young (E) (ou módulo de elasticidade) – importante a ter em conta nos 

fenómenos de retorno elástico (principalmente nos aços de elevada e muito elevada 

resistência); 

 Tensão de limite elástico (Re) (ou tensão de cedência) – determina o início da 

deformação plástica; 

 Resistência mecânica (Rm) (ou tensão limite de rotura) – corresponde ao valor mais 

alto de tensão convencional medida no ensaio de tração, a partir do qual começa o 

fenómeno da estricção difusa; 

 Deformação uniforme (eu) – corresponde ao valor da deformação convencional (existe 

também um valor de extensão real uniforme) correspondente à resistência mecânica e 

que representa o valor de deformação a partir do qual esta se concentra numa área 

razoavelmente ampla – estricção difusa – para depois se localizar numa área restrita 

onde ocorre uma redução brusca de espessura – estricção localizada – que leva à rotura; 

 Alongamento após rotura (A80) – corresponde ao valor do alongamento correspondente 

à rotura do provete no ensaio. É usado tradicionalmente como medida da 

conformabilidade do material (é incluído em todas as normas); 

 Coeficiente de encruamento (n) – corresponde ao valor que representa o aumento da 

resistência do material com a deformação. Está incorporado na lei de Hollomon, de 

forma a representar a relação tensão-deformação plástica (real) dos materiais metálicos. 

É determinado por regressão linear e o seu valor pode variar em função da deformação. 

Este índice está diretamente ligado ao rácio entre a tensão de cedência (Re) e resistência 

mecânica (Rm), variando um na proporção inversa do outro; 

 Coeficiente de anisotropia (r) – representa o rácio entre a deformação média à largura 

no plano da chapa e a deformação na espessura no ensaio de tração. Como foi dito 

anteriormente, este valor esta intimamente ligado à orientação dos grãos relativamente 

ao plano da chapa; 

 Sensibilidade à velocidade de deformação (m) – este valor pode ser determinado em 

ensaios de tração com velocidades diferentes que alternam durante a deformação. Esta 

característica influencia a extensão da deformação após a deformação uniforme, sendo 

responsável pela maior extensão da deformação em estricção registada para alguns 

materiais. 
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É visível então a importância deste ensaio, devido à enorme quantidade de informação 

fornecida para análise da conformabilidade dos materiais. Todavia, este ensaio experimental 

apenas forneceria um ponto na curva limite de embutidura do material, nas condições mais 

frequentes da sua realização. Os ensaios de tração uniaxial também são também muito 

importantes com vista a determinar os parâmetros dos modelos constitutivos que caracterizam 

o encruamento isotrópico dos materiais.  

Na figura 3.2 apresentam-se as curvas força vs. alongamento obtidas para o LITECOR® 

para as direções de solicitação de 0º e 90º relativamente à direção de laminagem. Não é possível 

obter diretamente as curvas tensão vs. extensão a partir destes resultados, pois como o 

LITECOR® consiste num material de estrutura do tipo sandwich, não está especificado na 

literatura disponível como obter esta curva. No entanto, vai se considerar este material como 

sendo homogéneo, como forma de aproximação, sendo possível obter uma ideia aproximada 

desta curva. O objetivo principal desta aproximação passa por obter as tensões de cedência e de 

rotura do material, de forma a comparar com os valores indicados pela Thyssenkrupp Steel para 

estas propriedades e que foram apresentadas na secção 2.3. 

 

 

 

Figura 3.2 – Comparação das curvas de força vs. alongamento para o LITECOR®, segundo as direções de 0º e 

90º, relativamente à direção de laminagem 

  

Os resultados experimentais dos ensaios de tração uniaxial para o LITECOR® mostram 

que a força máxima aumenta com a orientação da solicitação de 0º para 90º, apresentando no 

entanto extensões após rotura semelhantes de 23.4 % e 22.4 %, respetivamente. No entanto, 

esta ligeira diferença poder-se-á dever à secção dos provetes (largura) puderem ser ligeiramente 

diferentes. A partir destes resultados obtidos e tendo em conta a aproximação realizada obtêm-

se as curvas de tensão vs. extensão correspondentes. 
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Figura 3.3 – Comparação das curvas tensão vs. extensão convencional para o LITECOR®, segundo as direções 

de 0º e 90º, relativamente à direção de laminagem 

 

 

Figura 3.4 – Comparação das curvas da tensão vs. extensão real para o LITECOR®, segundo as direções de 0º e 

90º, relativamente à direção de laminagem 

 

 Apresentam-se de seguida as propriedades mecânicas obtidas para o LITECOR®, 

através da realização dos ensaios de tração uniaxial, segundo as diferentes direções de 

solicitação relativamente à direção de laminagem. 

 

Tabela 3.2 – Propriedades mecânicas do LITECOR® 

Direção 
Tensão de Cedência, 

Re [MPa] 

Tensão de Rotura, 

Rm [MPa] 

Alongamento total 

[%] 

0º 125 185 23.4 

90º 130 182 22.4 
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Mesmo tendo-se feito a aproximação de considerar que o material fosse homogéneo, 

estes valores estão de acordo com os apresentados pela Thyssenkrupp Steel, e que foram 

indicados na secção 2.3 

Como o LITECOR® trata-se de um material de estrutura do tipo sandwich, a 

determinação somente das propriedades mecânicas das chapas exteriores ou do seu núcleo pode 

ser mais difícil. Para tal, é necessário seguir uma metodologia diferente que permita obter o 

comportamento do material. A estratégia seguida passou pela separação das duas chapas 

exteriores de aço do tipo IF (Harhash et al. 2014, Pimentel et al. 2016) e realização dos 

respetivos ensaios de tração uniaxial para as diferentes direções relativamente à direção de 

laminagem. A figura 3.5 e 3.6 representam, respetivamente, as curvas força vs. alongamento e 

tensão vs. extensão real das chapas exteriores.  

 

 

Figura 3.5 – Comparação das curvas de força vs. alongamento, para as chapas exteriores de aço do tipo IF, 

segundo as direções de 0º e 90º, relativamente à direção de laminagem 

 

 A partir dos resultados da figura 3.5, é possível obter as curvas de tensão vs. extensão 

real correspondentes.  

 

Figura 3.6 – Comparação das curvas de tensão vs. extensão real das chapas exteriores de aço do tipo IF, segundo 

as direções de 0º e 90º, relativamente à direção de laminagem 
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 Os resultados experimentais presentes na figura 3.6 evidenciam o comportamento 

anisotrópico das chapas metálicas de aço do tipo IF que revestem o material híbrido. Apesar da 

tensão de cedência inicial fornecer valores próximos para as direções de solicitação ensaiadas 

experimentalmente, o maior diferencial no comportamento regista-se com o aumento da 

extensão. 

 As propriedades mecânicas obtidas com o ensaio de tração uniaxial das chapas 

exteriores do LITECOR®, como a tensão de cedência (Re), tensão de rotura (Rm) e 

alongamento total para as diferentes direções relativamente à direção de laminagem, estão 

apresentadas na tabela 3.3. 

 

 Tabela 3.3 – Propriedades mecânicas das chapas exteriores de aço do tipo IF que revestem o LITECOR® 

Direção 
Tensão de Cedência, 

Re [MPa] 

Tensão de Rotura, 

Rm [MPa] 

Alongamento total 

[%] 

0º 334 459 27.6 

90º 336 464 28.7 

 

 Estes resultados voltam a estar de acordo com os valores fornecidos pela Thyssenkrupp 

Steel e que foram apresentados na secção 2.3.  

 O material que constitui o núcleo do LITECOR® trata-se de um material bastante 

complexo, do qual a Thyssenkrupp Steel não fornece grandes informações. É considerado o 

grande “segredo” deste material. Considerando-se que a distribuição das extensões, quer nas 

chapas exteriores, quer no núcleo, é igual (εtotal = εchapa = εnúcleo), o equilíbrio estático garante 

que a força total resultante da solicitação no material seja igual à soma das forças que atuam 

em ambas as chapas exteriores e no núcleo (Ftotal = Fchapa = Fnúcleo) (Alger 1996). Vai se assumir 

que o material do núcleo é homogéneo e isotrópico e cujas propriedades são desconhecidas. 

Aplicando esta metodologia é possível usar os dados experimentais de tração do LITECOR® e 

das suas chapas exteriores para deduzir a curva força vs. alongamento do núcleo de PA/PE. 

Considera-se então que o diferencial de força entre as duas curvas corresponde ao 

comportamento do núcleo do LITECOR®. 

 

 

Figura 3.7 – Comparação das curvas força vs. alongamento das chapas exteriores de aço do tipo IF e do 

LITECOR® (chapas exteriores + núcleo polimérico) 
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 Na figura 3.8, apresenta-se a curva força vs. alongamento obtida, que reflete o 

comportamento do núcleo polimérico de PA/PE durante a solicitação uniaxial.  

 

Figura 3.8 – Curva força vs. alongamento do núcleo polimérico do LITECOR® 

 

 A curva força vs. alongamento do núcleo de PA/PE, que resulta da decomposição da 

força total do LITECOR®, não exibe praticamente nenhum encruamento. Com base nestes 

resultados, obtém-se uma tensão de cedência próxima dos 11 MPa, valor muito inferior ao 

obtido para as chapas metálicas exteriores. Assim, percebe-se o porquê da tensão de cedência 

do LITECOR® encontrar-se entre os 125 e 130 MPa, tal como é apresentado pela Thyssenkrupp 

Steel. O núcleo polimérico será também responsável pela tensão de rotura do LITECOR® 

encontrar-se em torno dos 180 MPa, quando a tensão de rotura das chapas metálicas que o 

revestem é aproximadamente 460 MPa.  

 

Tabela 3.4 – Comparação entre as propriedades mecânicas do LITECOR® e os seus constituintes 

 
LITECOR® (chapas 

exteriores + núcleo 

polimérico) 

Chapas metálicas 

exteriores de aço 

do tipo IF 

Núcleo polimérico 

de PA/PE 

Tensão de Cedência, 

Re [MPa] 
≅ 130 ≅ 335 ≅ 11 

Tensão de Rotura, 

Rm [MPa] 
≅ 185 ≅ 460 (−) 

Alongamento [%] ≅ 24 ≅ 28 (−) 

 

 Estes valores obtidos para as propriedades mecânicas do LITECOR® já permitem 

confirmar a ideia inicial que este material apresenta em termos gerais uma maior resistência 

que o alumínio. Esta resistência, tal como é possível observar pela tabela 3.4, é essencialmente 

conferida pelas chapas metálicas exteriores de aço de alta resistência do tipo IF. Comparando 

este material aos aços de alta resistência, os valores de resistência deste já são muito mais 

baixas, no entanto, não se pretende que o LITECOR® compita com os aços de alta resistência, 

mas sim com o alumínio. Por isso, com a introdução do núcleo polimérico, já se esperavam 

perdas significativas no que diz respeito à resistência mecânica do material.  
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3.3. Ensaio Erichsen  

 

O ensaio Erichsen, que foi em tempos obrigatório na normalização relativa aos aços 

macios para embutidura (pela DIN 1624), sendo por isso o mais conhecido pela generalidade 

das empresas, foi realizado no Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e 

Engenharia Industrial – INEGI numa máquina de ensaios universal, utilizando o provete 

indicado para tal. 

 

 
Figura 3.9 – Máquina de ensaios universal do INEGI 

 

Neste ensaio a chapa é encastrada entre uma matriz aberta e o cerra-chapas e é 

deformada por um punção hemisférico. O punção é constituído por uma cabeça de diâmetro 

igual a 20 mm e os provetes que se cortaram previamente são quadrados de 90 mm de lado. 

Neste ensaio, tal como em muitos outros ensaios, o critério de paragem consiste no 

aparecimento de alguma fissura na parte superior da chapa.  

 

  

Figura 3.10 – Provetes de LITECOR® após o ensaio Erichsen e o respetivo punção 

 

A profundidade de penetração do punção no momento da rotura, expressa em mm, vai 

definir o índice de Erichsen – Ie. Para uma determinada qualidade de chapa, este índice de 

Erichsen vai depender da espessura da mesma. Assim, recorrendo a este parâmetro, vai ser 

possível comparar materiais diferentes no que diz respeito à sua capacidade em operações de 

extrusão de furos.  
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Tabela 3.5 – Resultados obtidos para o LITECOR® pelo ensaio Erichsen 

Provetes Índice de Erichsen [mm] 

E1 8.23 

E2 8.31 

E3 7.45 

  

  

Figura 3.11 – Rotura da chapa exterior do LITECOR® após o ensaio Erichsen  

 

À primeira vista, os resultados obtidos para o índice de Erichsen revelam uma boa 

conformabilidade plástica por parte do LITECOR® no que diz respeito a operações de extrusão 

de furos, no entanto, isso será mais facilmente observável tendo como base os resultados obtidos 

para o aço 240 LA de 1.5 mm de espessura, que de seguida apresentam-se.  

 

3.3.1. Comparação com o aço 240 LA 

 

 

Figura 3.12 – Provetes de aço 240 LA de 1.5 mm de espessura após o ensaio Erichsen 
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Tabela 3.6 – Resultados obtidos para o aço 240 LA de 1.5 mm de espessura pelo ensaio Erichsen 

Provetes Índice de Erichsen [mm] 

E1 10.86 

E2 10.63 

E3 10.67 

  

O aço 240 LA de 1.5 mm de espessura apresenta um melhor comportamento que o 

LITECOR® no que diz respeito a este ensaio, apresentando um índice de Erichsen 

aproximadamente 34% superior, o que se reflete numa maior capacidade deste material em 

termos de extrusão de furos.  

Apesar do aço 240 LA utilizado para comparação com o LITECOR® apresentar uma 

maior resistência mecânica, o que devia afetar os resultados obtidos, apresenta mesmo assim 

valores superiores para o índice de Erichsen. Isto deve-se ao facto do LITECOR® apresentar 

uma chapa exterior com maior resistência que o aço 240 LA o que vai certamente afetar o 

comportamento do material. Esta propriedade do material vai ser novamente analisada através 

da realização dos ensaios de expansão de furo ISO (conical), que também permitem avaliar esta 

propriedade do material no que diz respeito à extrusão de furos. 

 

3.4. Bulge-test (ensaio de expansão hidráulica biaxial) 

 

O ensaio de Jovignot, atualmente modificado e designado por Bulge-test, consiste 

fundamentalmente em encastrar uma chapa entre a matriz e o cerra-chapas e em submeter uma 

das faces a uma pressão hidráulica (óleo) até à sua rotura. A matriz pode apresentar uma forma 

circular, elíptica ou retangular, mas o caso mais frequente é ser circular com um diâmetro de 

150 mm. A deformação plástica da chapa aumenta com a pressão hidráulica, sendo a trajetória 

de deformação função da geometria da matriz. Assim sendo, outras configurações de matrizes 

podem ser utilizadas, permitindo obter outras trajetórias de carregamento e deformação. Este 

ensaio permite determinar a curva limite de embutidura em todo o domínio da expansão (𝜌 >
0) e quando comparado ao ensaio de tração uniaxial permite que a solicitação e deformação se 

estendam para limites encontrados na grande maioria das peças embutidas (expansão biaxial). 

A grande vantagem deste ensaio reside no facto de não haver contacto entre a ferramenta e a 

chapa (ausência de atrito), o que garante uma grande reprodutibilidade deste ensaio, dado que 

elimina toda e qualquer situação de contacto superficial que muitas vezes pode influenciar os 

resultados do ensaio. Conhecendo a pressão hidráulica, a espessura da chapa e os raios de 

curvatura, é possível determinar as tensões postas em jogo neste ensaio (Santos et al. 2005). 

Este ensaio é muito simples e realizado em poucos minutos (5 min desde a montagem do 

provete até à extração da máquina).  

Este ensaio tem uma grande importância como meio de caracterização mecânica de 

chapas. Embora esteja bem estabelecido na caracterização convencional de chapas metálicas, 

onde maiores valores de extensão plástica são obtidos em comparação com o ensaio de tração 

uniaxial, há muito poucos estudos sobre a sua utilização no caso de materiais com estrutura do 

tipo sandwich (Mata et al. 2012) e também para chapas metálicas com espessura inferiores a 

0.4 mm (Diehl et al. 2008).  

O sistema experimental, utilizado nesta dissertação, para realizar o ensaio hidráulico de 

expansão biaxial é composto por um conjunto de ferramentas, uma central hidráulica e 

dispositivo mecânico para medição do comportamento do provete. O conjunto de ferramentas 
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consiste numa matriz e num cerra-chapas que restringe o provete por meio de um freio e evita 

qualquer fuga de óleo durante o processo.  

 

Figura 3.13 – Esquema do ensaio hidráulico de expansão biaxial e identificação das dimensões da ferramenta 

 

 A matriz utilizada neste ensaio tinha um diâmetro nominal de 150 mm e um raio de 

matriz de 13 mm. O sistema de medição foi calibrado antes de cada ensaio, de modo a garantir 

a exatidão e reprodutibilidade dos valores medidos. O ensaio foi realizado com um incremento 

de pressão de 1 bar/s utilizando provetes circulares de 250 mm de diâmetro. 

 

  

Figura 3.14 – Provete de LITECOR® após o ensaio hidráulico de expansão biaxial (Bulge-test) 

  

O adelgaçamento do LITECOR® neste ensaio foi muito elevado, havendo uma redução 

da espessura da chapa de 1.6 mm para 1.12 mm (30 %) na zona da fratura do material. 

 

   

Figura 3.15 - Critério de paragem do Bulge-test 
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A obtenção da tensão e da extensão biaxial através dos dados experimentais adquiridos 

pelo ensaio hidráulico de expansão biaxial tem em consideração a teoria da membrana de Bulge. 

Como a relação entre a espessura das chapas metálicas e o diâmetro da matriz do ensaio de 

expansão biaxial é baixa, as tensões de flexão são ignoradas na teoria da membrana e por 

conseguinte 𝜎3 é nulo. Desta forma é possível estabelecer uma relação entre as tensões, 

espessura da chapa e pressão hidráulica.  

 

onde p é a pressão hidráulica, 𝜌 é o raio de curvatura e t a espessura do material no polo. A 

espessura no polo é determinada pela extensão biaxial, assumindo um valor constante. 

  

O valor da extensão da membrana é adquirido pela medição da expansão de um círculo 

de diâmetro inicial. Para tal medição, fez-se uso de um extensómetro presente no dispositivo 

mecânico, que acompanha a deformação do material durante todo o ensaio. Na figura 3.16, 

apresenta-se a curva tensão vs. extensão biaxial obtida para a chapa exterior.  

 

 

Figura 3.16 – Curva tensão vs. extensão biaxial considerando apenas a chapa exterior de aço do tipo IF 

 

Como a teoria da membrana de Bulge não se aplica para este tipo de material, uma vez 

que não se trata de um material homogéneo, a determinação da curva tensão vs. extensão biaxial 

do material completo não pode ser obtida, através da aplicação direta desta teoria. No entanto, 

é possível comparar o comportamento da chapa exterior com o LITECOR® analisando a 

evolução da altura do polo (variável medida durante o ensaio) com a pressão hidráulica. As 

curvas são apresentadas na figura 3.17. 

(9) 
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Figura 3.17 – Comparação da evolução da altura do polo com a pressão hidráulica, considerando apenas a chapa 

exterior de aço do tipo IF e o LITECOR® 

 

 Conclui-se que o comportamento do LITECOR® em termos de expansão biaxial neste 

ensaio revela-se praticamente semelhante ao revelado pelas chapas metálicas de aço IF que o 

revestem, isto é, a rotura ocorre à mesma altura. No entanto, o LITECOR® para atingir a mesma 

altura do polo atingida pela chapa exterior necessita praticamente de mais 5 bar (+10%) no que 

diz respeito à pressão hidráulica, devido à resistência que o núcleo polimérico ajuda a oferecer.  

Este ensaio teria de ser alvo de investigação adicional, dada a não aplicabilidade direta 

da teoria da membrana de Bulge, uma vez que não se trata de um material homogéneo.  

 

3.5. Ensaio de expansão de furo  

 

Este ensaio tem como objetivo principal avaliar a capacidade de alongamento de abas 

dobradas ou de extrusão de um furo, caso frequente nas operações de conformação plástica. 

Este tipo de ensaio tem ganho uma nova importância recentemente com a introdução dos aços 

de alta resistência (HSS), mais especificamente dos aços multi-fase (AHSS), devido à fraca 

conformabilidade que estes materiais exibem nestas operações de alongamento de abas 

dobradas ou de extrusão de um furo. A previsão do comportamento do material nestas 

operações não poderá ser feita através das propriedades mecânicas obtidas pelo ensaio de tração 

uniaxial, pois a microestrutura do material também influencia. Existem essencialmente dois 

tipos de ensaios de expansão de furo: 

 

 Ensaio KWI (“Kaiser Wilhem Institut”) – feito com um punção de topo plano. 

 

Figura 3.18 - Representação esquemática do ensaio KWI e provete após ensaio (Col et al. 2010) 
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 Ensaio ISO (conical) – feito com um punção cónico (ângulo de 60º), mas é provável 

também encontrar trabalhos realizados com um punção de topo hemisférico. 

 

Figura 3.19 - Representação esquemática do ensaio ISO e provete após ensaio (Col et al. 2010) 

 

Enquanto o ensaio KWI é mais utilizado para determinar o comportamento do material 

no que diz respeito ao alongamento das abas dobradas, sendo em termos grosseiros o único 

ensaio para tal feito, o ensaio ISO é utilizado para avaliar a capacidade de extrusão de furos de 

um material, no entanto, tal avaliação pode ser possível utilizando também os ensaios Erichsen, 

Olsen e Marciniak. Em ambos os ensaios, o critério de paragem é a visualização de qualquer 

fissura no bordo do furo, que atravesse a espessura da chapa ou a queda da força do punção 

(que coincide com a rotura do material), o que permite depois determinar o rácio de expansão 

de furo com % de aumento relativamente ao diâmetro inicial (Col et al. 2010). Este cálculo é 

em tudo igual à da deformação convencional calculada no ensaio de tração.  

𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠ã𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑟𝑜 [%] =
∅𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − ∅𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

∅𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
∗ 100 

 Os resultados obtidos nos ensaios de expansão de furo são em regra sensíveis à 

qualidade do furo cortado, à espessura do material (ao contrário do senso comum, uma 

espessura elevada pode ser prejudicial na expansão de furos ou abas na medida em que a aresta 

exterior é submetida a uma deformação maior), à posição da rebarba relativamente ao punção 

(a posição da rebarba no lado oposto ao do punção de rebordagem leva a que a aresta do furo 

ou da aba sujeita ao maior alongamento seja a que apresenta mais defeitos e, por conseguinte, 

maiores concentrações de tensões, atingindo mais depressa a rotura), à resistência mecânica do 

material (quanto mais alta, menor a capacidade de alongamento do mesmo), ao coeficiente de 

anisotropia normal do material, ao tipo de microestrutura do material (quanto mais heterogénea, 

caso dos aços AHSS, maior a tendência para uma rotura precoce na medida em que a interface 

cristalina entre fases muito diferentes acomoda mal as deformações que lhe são impostas) e ao 

controlo da presença e forma de inclusões não metálicas no material (verifica-se uma melhoria 

no comportamento de expansão de abas com o controlo da forma das inclusões não metálicas 

– globulares em vez de oblongas).  

 Nos ensaios de expansão de furo, tal como nos ensaios de tração uniaxial, a superfície 

do furo é submetida a uma deformação uniaxial, pois como não existe mais material na parte 

exterior, não podem existir quaisquer tensões transversais. No entanto, a grande curiosidade 

neste ensaio é que a sua capacidade de expansão é superior à capacidade de alongamento 

medida no ensaio de tração uniaxial. A única explicação possível resume-se ao facto da 

totalidade da superfície do furo praticamente alcançar a fase de estricção, enquanto que no 

ensaio de tração uniaxial, apenas uma pequena secção revela este nível de deformação (Col et 

al. 2008). Col e Jousserand defendem que este fenómeno deve-se maioritariamente a razões 

térmicas. No caso dos provetes do ensaio de tração uniaxial, a deformação plástica gere calor 

de uma forma uniforme. Não havendo trocas de calor com o exterior, espera-se que a 

(10) 
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temperatura seja homogénea. No entanto, havendo um forte arrefecimento pelas amarras do 

provete, forma-se uma gradiente de temperatura, revelando-se máximo no centro do provete, 

pelo que é onde acaba por ocorrer a fratura. No caso dos ensaios de expansão de furo, como 

não existem extremidades de arrefecimento, estabelece-se uma temperatura uniforme em torno 

do furo, pelo que o alongamento máximo possível já pode ser alcançado por toda a superfície 

do furo submetida a tração uniaxial.   

 Regressando às sensibilidades destes ensaios, é importante observar que com o aumento 

do coeficiente de anisotropia plástica (r), a trajetória de deformação referente à tração uniaxial 

tende a deslocar-se mais para a esquerda do diagrama de deformações, pelo que intersetará a 

curva limite de embutidura para um valor de deformação superior. Assim sendo, com este 

aumento, a expansão de furo tende a aumentar.  

 

Figura 3.20 – Influência do coeficiente de anisotropia na expansão de furo (Col et al. 2008) 

  

Como é lógico, como o comportamento do material é melhor quando o coeficiente de 

anisotropia é maior, então a fratura tende a ocorrer onde o valor deste coeficiente é menor, pelo 

que geralmente inicia-se a 45º relativamente à direção de laminagem do material. 

 Como foi dito anteriormente, os ensaios de expansão de furo são também sensíveis ao 

acabamento do furo cortado e isto ainda é mais significativo com os aços de alta resistência. No 

caso da presente dissertação, como os furos nos provetes foram preparados por maquinagem, 

foi possível obter a melhor expansão de furo possível por estes materiais. 

 

 

Figura 3.21 – Influência da qualidade do furo cortado na expansão de furo (Col et al. 2008) 

  

É importante também saber que nos ensaios KWI há casos em que a rotura do material 

não se inicia no furo, começando a cerca de 4 ou 5 mm dele, exatamente na zona onde ocorre 

deformação plana, e que depois se propaga em direção ao furo cortado, terminando em modo 
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de corte. Isto também vai depender da qualidade do furo cortado. No entanto, isso não se 

verificou nos ensaios realizados nesta dissertação.  

 De todos estes fatores que afetam os ensaios de expansão de furo, empresas como a 

Inapal Metal, S.A apenas podem controlar dois destes: a qualidade do furo, podendo os 

maquinar, obtendo o melhor acabamento possível, ou puncionar, controlando a folga de corte 

entre o punção e a matriz de corte; e a posição da rebarba, que é determinado aquando do projeto 

e construção da ferramenta. 

 A ideia inicial passava por realizar ambos estes ensaios a temperaturas diferentes 

(temperaturas abaixo e acima de 18 ºC), mas tal como pode ser observado mais à frente com o 

ensaio de dobragem, a temperatura não apresentou qualquer influência sobre as propriedades 

mecânicas do material, no que diz respeito ao seu comportamento à flexão e respetivo retorno 

elástico, pelo que os resultados obtidos seriam exatamente iguais.   

 

3.5.1. Ensaio KWI 

 

Este ensaio foi realizado no Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e 

Engenharia Industrial - INEGI numa máquina de ensaios universal. Inicialmente, cortou-se na 

guilhotina provetes de 90 x 90 mm, nos quais se maquinou um furo de diâmetro de 12 mm.  

 

   
Figura.3.22 – Provetes de LITECOR® após o ensaio de expansão de furo KWI e o respetivo punção 

  

Tabela 3.7 – Cálculo da expansão de furo dos provetes de LITECOR® 

Provetes 
Diâmetro 

inicial [mm] 

Diâmetro final 

(aproximado) 

[mm] 

Expansão de 

furo [%] 

Deslocamento 

do punção 

[mm] 

K2 12.00 17.80 48.3 8.52 

K3 12.00 17.35 44.6 7.64 

 

Este ensaio não ocorreu de acordo com a norma, pois em vez de ser a chapa superior a 

fraturar, foi a inferior a primeira chapa a ceder. No provete K2 (provete à esquerda na figura 

3.22) surgiu uma rotura clássica da chapa inferior, enquanto que no provete K3 (provete à 

direita na figura 3.22) ocorreu apenas estricção. Assim sendo, nas condições em que o ensaio 

foi realizado, pode-se considerar que este não é indicado para este tipo de material, no entanto, 
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dever-se-ia ter testado outro tipo de matriz, de forma a solicitar de uma forma menos brusca o 

material, pois neste caso a chapa inferior encontra-se praticamente submetida a uma quinagem 

de 90º, o que se verá mais à frente através do ensaio de dobragem (flexão em 3 pontos), que 

com este material tal não é possível de se conseguir. No entanto, através dos resultados obtidos 

é possível obter já uma ideia sobre o comportamento do material numa operação de 

alongamento de abas dobradas. No caso do LITECOR® obtém-se um coeficiente de expansão 

de furo de praticamente 50 %, o que revela um bom comportamento do material para este tipo 

de deformação. De seguida, o mesmo ensaio será realizado em provetes de aço 240 LA de 1.5 

mm de espessura, pelo que será possível comparar os resultados obtidos. 

    
Figura 3.23 - Rotura da chapa inferior do provete K2 após o ensaio de expansão de furo KWI 

  

O diâmetro final utilizado no cálculo da expansão de furo trata-se de um valor 

aproximado, pois o furo não é perfeitamente circunferencial, devido à elevada anisotropia do 

material. Através do provete K2 da figura 3.22 é possível verificar tal efeito a partir da forma 

do provete que inicialmente era quadrada. Assim sendo, o diâmetro do furo é ligeiramente 

superior na direção de laminagem do que a 45º relativamente a esta direção, onde o coeficiente 

de anisotropia plástica é inferior, e onde o material fissuraria na maioria das situações, caso 

ocorresse de acordo com a norma. 

 

3.5.1.1. Comparação com o aço 240 LA 

 

 

Figura 3.24 – Provetes de aço 240 LA de 1.5 mm de espessura após o ensaio de expansão de furo KWI 

Rotura clássica da chapa inferior 
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 Ao contrário do LITECOR®, este ensaio já decorreu de acordo com o estabelecido pela 

norma, dando-se a rotura no bordo da chapa, com as primeiras fraturas a darem-se mais ou 

menos a 45º relativamente à direção de laminagem, que é onde o coeficiente de anisotropia é 

tradicionalmente inferior.   

 

Tabela 3.8 – Cálculo da expansão de furo dos provetes de aço 240 LA de 1.5 mm de espessura 

Provetes 
Diâmetro 

inicial [mm] 

Diâmetro final 

(aproximado) [mm] 

Expansão 

de furo [%] 

Deslocamento do 

punção [mm] 

K1 12.10 29.50 143.8 14.00 

K2 12.05 31.00 157.3 14.50 

K3 12.00 28.00 133.3 12.00 

 

 Aqui a expansão de furo já foi significativamente superior por parte do aço 240 LA de 

1.5 mm de espessura em comparação com o LITECOR® (na ordem das 3x superior). Esta 

enorme diferença pode assentar no facto deste ensaio não ter decorrido de acordo com a norma 

para o primeiro material, ou seja, em vez de ser a chapa superior a fraturar, foi a inferior a 

primeira a ceder, de forma diferente ao habitual neste ensaio. No entanto, mesmo assim, é 

possível concluir que o aço 240 LA de 1.5 mm de espessura revela uma muito melhor 

capacidade do que o LITECOR® no que diz respeito a operações de alongamento de abas 

dobradas, mesmo apresentando uma maior resistência. No entanto, tal como dito anteriormente, 

deve ser tido em conta que o LITECOR® apresenta chapas exteriores com maior resistência que 

o aço 240 LA o que vai certamente afetar esta capacidade do material. Isto tudo não impede de 

afirmar que o LITECOR® revela também um bom comportamento nestas operações, visto que 

uma expansão de furo de praticamente 50 % é já muito interessante. 

 

3.5.2. Ensaio ISO (conical) 

 

Este ensaio foi realizado na mesma máquina onde também foram realizados o ensaio 

KWI e o ensaio Erichsen, mas com um punção diferente. Tal como para os outros ensaios, foi 

necessário cortar novamente na guilhotina provetes de 90 x 90 mm. Assim, prepararam-se furos 

nos provetes por maquinagem (furos com diâmetro de 10 mm) e mediram-se a respetiva 

expansão de furo. O mesmo foi realizado com o aço 240 LA de 1.5 mm de espessura, de forma 

a ter uma base de comparação.   

 

  
Figura 3.25 – Provetes de LITECOR® após o ensaio de expansão de furo ISO e o respetivo punção 
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Figura 3.26 – Rotura da chapa superior no ensaio de expansão de furo ISO nos provetes de LITECOR® 

 

Tabela 3.9 – Cálculo da expansão de furo dos provetes de LITECOR® 

Provetes 
Diâmetro inicial 

[mm] 

Diâmetro final 

[mm] 

Expansão de 

furo [%] 

Deslocamento 

do punção 

[mm] 

C1 10.30 14.75 43.2 10.73 

C2 10.50 16.20 54.3 13.65 

C3  10.35 14.85 43.5 11.07 

 

        Ao contrário do ensaio de expansão de furo KWI, este já decorreu de acordo com a norma, 

pelo que o critério de paragem foi a visualização de alguma fissura no bordo do furo. Calculando 

o coeficiente de expansão de furo, verifica-se que o LITECOR® apresenta ligeiramente uma 

melhor conformabilidade para este ensaio do que para o ensaio de expansão de furo KWI, pois 

neste ensaio a deformação dá-se inicialmente em modo de compressão. Isto provoca um desvio 

favorável da trajetória de deformação, o que leva a pensar que a forma do punção utilizado 

neste ensaio pode ter uma influência importante sobre os resultados obtidos. Assim sendo, 

conclui-se que este material apresenta um bom comportamento no que diz respeito a operações 

de extrusão de furos, operação que é bastante frequente na conformação plástica, confirmando 

assim os bons resultados obtidos também pelo ensaio Erichsen.  

        Estes resultados serão de seguida comparados com o aço 240 LA de 1.5 mm de espessura, 

que trata-se do material que era anteriormente utilizado para fabricar o componente da 

Volkswagen que agora se pretende produzir em LITECOR® na Inapal Metal, S.A. 

        Através da realização de ambos os ensaios, concluem-se das boas propriedades do 

LITECOR® em termos da sua conformabilidade no que diz respeito a operações de 

alongamento de abas dobradas e extrusão de furos, operações muito importantes na 

conformação plástica. Estas propriedades mecânicas devem-se essencialmente às chapas 

metálicas de aço IF que revestem o material, que apresenta uma muito boa conformabilidade 

plástica.  
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3.5.2.1. Comparação com o aço 240 LA 

 

 

Figura 3.27 – Provetes de aço 240 LA de 1.5 mm de espessura após o ensaio da expansão de furo ISO 

 

Tabela 3.10 - Cálculo da expansão de furo dos provetes de aço 240 LA de 1.5 mm de espessura 

Provetes 
Diâmetro inicial 

[mm] 

Diâmetro final 

[mm] 

Expansão de 

furo [%] 

Deslocamento 

do punção 

[mm] 

C1 10.20 24.85 143.6 26.85 

C2 10.20 24.95 144.6 26.85 

C3 10.20 24.85 143.6 26.85 

 

 Neste ensaio não se deu a rotura do material, pelo que seria necessário utilizar outro 

punção, pois nesta situação já todo o punção atravessou o material. Isto permite concluir das 

excelentes propriedades do aço 240 LA de 1.5 mm de espessura nestas operações de extrusão 

de furos, confirmando os resultados obtidos pelo ensaio Erichsen. Apesar deste material 

apresentar uma maior resistência mecânica que o material compósito (é importante ressalvar 

novamente que as chapas que revestem o LITECOR® são mais resistentes que o aço 240 LA o 

que vai afetar a expansão de furo do material), este continua a apresentar uma maior expansão 

de furo que o material híbrido. O mesmo já se tinha verificado para o ensaio KWI, onde o aço 

240 LA já apresentava uma maior capacidade para operações de alongamento de abas dobradas 

que o LITECOR®, mesmo apresentando uma maior resistência mecânica. 

 Conclui-se então que o aço 240 LA de 1.5 mm de espessura apresenta um melhor 

comportamento que o LITECOR® no que diz respeito a operações de alongamento de abas 

dobradas e operações de extrusão de furos, devido às chapas de mais alta resistência mecânica 

que revestem o LITECOR®. Isto deve ser tido em conta, caso o componente que se pretende 

produzir em LITECOR® na Inapal Metal, S.A para a Volkswagen recorra a muitas destas 

operações. No entanto, é importante ressalvar que expansões de furo na ordem dos 50 %, tal 

como se verifica para o LITECOR®, já são muito interessantes. Assim sendo, as outras 

vantagens deste material relativamente ao aço 240 LA de 1.5 mm de espessura devem ser mais 

do que suficientes para justificar a alteração do material na produção do tal componente, 

permitindo compensar esta debilidade do LITECOR® relativamente ao material original. 
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3.6. Ensaio de dobragem – Flexão em 3 pontos  
 

Trata-se do ensaio mais simples que pode ser realizado e está especificado para os 

materiais HSLA (“high strength low-alloy steel”) laminados a quente de elevada resistência 

(Malheiro 2012). O ensaio consiste em cortar pequenas tiras da chapa a ensaiar (em regra, 

larguras superiores a 8x a espessura da chapa) numa primeira fase, retificar depois as superfícies 

cortadas para eliminar as rebarbas existentes e a camada de material encruado e, por fim, 

submete-las a uma dobragem. 

Este ensaio foi realizado no laboratório de ensaios tecnológicos – LET da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto - FEUP, com recurso a uma máquina de tração universal 

(velocidade de 100 mm/min), e numa primeira fase foi necessário cortar pequenos formatos do 

material a ensaiar (100 x 25 mm). Como foi visto anteriormente, o produtor do LITECOR® 

apresenta uma temperatura mínima de 18 ºC para a sua utilização num processo de conformação 

plástica, pelo que se decidiu proceder a este ensaio a temperaturas diferentes, de forma a 

perceber a influência da temperatura sobre o comportamento do material à flexão e no que diz 

respeito ao seu retorno elástico (“springback”), pois isto poderia tratar-se de um grande 

problema, caso, por exemplo, a Inapal Metal, S.A decidisse produzir peças neste material num 

dia de Inverno frio. Assim sendo, ensaiou-se os provetes de LITECOR® a temperaturas de 0 e 

26 ºC para testar as diferenças em termos do seu comportamento à flexão e em termos do seu 

retorno elástico.  

 

 

 

Figura 3.28 – Ensaio de dobragem (flexão em 3 pontos)  

 

O ensaio de dobragem não se trata tanto de um ensaio para avaliar a conformabilidade 

plástica do material, obtendo pontos na curva limite de embutidura, mas sim para avaliar o 

comportamento deste quando submetido a esforços de flexão, o que se mostra relevante 
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conhecer para a realização de uma operação de conformação plástica. Ao contrário de um 

ensaio de tração ou compressão, este ensaio não mede propriamente as propriedades mecânicas 

tradicionais do material, sendo que o objetivo passa mais por determinar a capacidade do 

material suportar a deformação plástica imposta por dobragem. Basicamente, neste ensaio vai 

se produzir um esforço de tração no lado convexo da chapa e um esforço de compressão no 

lado côncavo. Isto vai criar uma tensão de corte segundo a linha média da chapa. Assim sendo, 

as propriedades do material à flexão serão a combinação destes três esforços. Deve se procurar 

assegurar que o mecanismo de falha principal advém dos esforços de compressão ou tração, 

procurando minimizar as tensões de corte. Com tudo isto, vai se medir a força necessária para 

dobrar o material. Este ensaio em condições normais fornece o módulo de elasticidade à flexão 

(“flexural modulus”), a resistência à flexão (“flexural strength”), a deformação à flexão 

(“flexural strain”) e a resposta tensão-deformação à flexão do material. A grande vantagem 

deste ensaio consiste na facilidade de preparação dos provetes necessários e na realização do 

próprio ensaio, pelo que torna-se um ensaio mais simples de se realizar que o próprio ensaio de 

tração uniaxial. No entanto, os resultados obtidos serão ligeiramente diferentes. A grande 

desvantagem resume-se ao facto dos resultados obtidos serem muito sensíveis aos provetes 

obtidos e à geometria do punção que aplica a deformação à chapa.  

Obteve-se então 6 provetes diferentes, de forma a testar o material a diferentes 

temperaturas (0 e 26 ºC) e diferentes deslocamentos do punção (25, 20 e 15 mm), o que se vai 

traduzir em diferentes ângulos de concordância entre as abas da chapa antes e após o retorno 

elástico. Segue a tabela 3.11 com a descrição dos provetes.  

 

Tabela 3.11 – Provetes para o ensaio de dobragem (flexão em 3 pontos) 

Provetes 
Deslocamento do punção 

[mm] 
Temperatura [ºC] 

LT01 15 0 

LT02 15 0 

RT01 25 26 

RT02 20 26 

RT03 15 26 

RT04 15 26 

 

Realizando os respetivos ensaios de dobragem, obtêm-se os seguintes resultados para 

os diferentes provetes. 
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Figura 3.29 – Curvas força vs. deslocamento obtidas para o LITECOR® através do ensaio de dobragem 

 

Através dos resultados obtidos, conclui-se que o comportamento do material em termos 

de flexão é exatamente igual, sendo independente da temperatura. O mesmo revelou-se verdade 

em termos do seu retorno elástico, como é possível verificar nas figuras 3.30 e 3.31. Assim 

sendo, demonstra-se que esta indicação por parte da Thyssenkrupp Steel não é impeditiva para 

o correto processamento do material na Inapal Metal, S.A.  

 

  

Figura 3.30 – Ensaio de dobragem do LITECOR® a 0 ºC – LT01 (deslocamento do punção de 15 mm) 

 

  

Figura 3.31 – Ensaio de dobragem do LITECOR® a 26 ºC – RT03 (deslocamento do punção de 15 mm) 
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Figura 3.32 – Provetes LT01, LT02, RT03 e RT04 após o ensaio de dobragem 

  

É possível comprovar pelos diferentes provetes presentes na figura 3.32 que a 

temperatura do material não apresenta qualquer influência em termos do retorno elástico do 

material.  

No entanto, verificou-se que para deslocamentos do punção superiores (profundidades 

de dobragem superiores), 25 e 20 mm, que corresponde a ângulos de concordância entre as abas 

da chapa inferiores a 100º, ocorre fratura da chapa inferior do material compósito, o que acaba 

por tornar-se um problema. Conclui-se então que não é possível realizar uma quinagem de 90º 

com o LITECOR®. 

 

  

Figura 3.33 - Ensaio de dobragem do LITECOR® a 26 ºC – RT01 (deslocamento do punção de 25 mm) 

 

  

Figura 3.34 - Ensaio de dobragem do LITECOR® a 26 ºC – RT02 (deslocamento do punção de 20 mm) 
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Figura 3.35 – Provetes RT03 e RT04 com rotura da chapa inferior após o ensaio de dobragem  

  

A partir da figura 3.35 é possível observar a rotura da chapa inferior do LITECOR®, 

aquando da realização de uma dobragem com ângulo de concordância entre as abas da chapa 

inferior a 100º. 

Tabela 3.12 – Cálculo do retorno elástico do material para os diferentes provetes 

Provetes 

Ângulo de concordância 

das abas da chapa antes 

do retorno elástico 

Ângulo de concordância 

das abas da chapa após 

retorno elástico  

Retorno 

elástico  

RT01 75º 82º 7º 

RT02 90º 96º 6º 

RT03 109º 115º 6º 

RT04 109º 115º 6º 

LT01 109º 115º 6º 

LT02 109º 115º 6º 

 

Com a realização deste ensaio, como o material que se está a estudar consiste num 

compósito com estrutura sandwich composto por três camadas de materiais diferentes, havia a 

possibilidade de ocorrer delaminação do material entre as camadas exteriores e o núcleo, devido 

à elevada deformação aplicada, mas tal não veio acontecer, o que corrobora a ideia da elevada 

força de ligação deste compósito. Tal força foi testada noutro ensaio com a realização de um T-

peel test, no entanto, este fenómeno de delaminação das camadas do compósito poderia ser mais 

facilmente analisado, recorrendo a um sensor de emissão acústico em conjunto com o ensaio 

de dobragem. 

Analisando os resultados obtidos também se conclui das excelentes propriedades 

mecânicas do LITECOR® no que diz respeito ao seu comportamento à flexão, tal como era 

indicado pela Thyssenkrupp Steel (para o cálculo das propriedades mecânicas, tal como foi 

realizado para o ensaio de tração uniaxial, assumiu-se que o LITECOR® trata-se de um material 

homogéneo, pois não está explicitado na literatura disponível o procedimento a seguir para 

materiais com estrutura do tipo sandwich). 
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Tabela 3.13 – Propriedades mecânicas (valores médios obtidos) do LITECOR® à flexão 

Módulo de Elasticidade à 

Flexão, Ef [GPa] 

Resistência à flexão, 𝝈𝒇 

[MPa] 

Deformação à flexão, 𝜺𝒇 

[%] 

≅ 180 ≅ 585  ≅ 10 

𝐸𝑓 =
𝐿3∗𝑚

4∗𝑏∗𝑑3                     𝜎𝑓 =
3∗𝐹∗𝐿

2∗𝑏∗𝑑2                    𝜀𝑓 =
6∗𝐷∗𝑑

𝐿2   

 

 O módulo de elasticidade à flexão mede a rigidez do material quando carregado à flexão, 

isto é, a sua tendência para fletir. Idealmente este valor devia ser exatamente igual ao valor 

obtido pelo ensaio de tração uniaxial, mas na realidade varia bastante, especialmente devido à 

presença do núcleo polimérico de PA/PE. A resistência à flexão consiste na resistência máxima 

que o material oferece quando submetido a esforços de flexão. Estas propriedades são 

importantes para avaliar a capacidade do material em suportar este tipo de esforços, presentes 

numa operação de conformação plástica.  

 

3.7. T-peel test  

 

 
Figura 3.36 – Provetes de LITECOR® para o T-peel test 

  

Os provetes para o T-peel test (inicialmente de dimensões 100 x 25 mm) foram obtidos 

aplicando calor numa extensão de 40 mm, de forma a fundir o núcleo polimérico para se puder 

proceder à sua remoção, para depois se quinar as chapas metálicas que revestem o compósito e 

assim ter forma de fixar o material a ensaiar na máquina de tração universal (velocidade de 5 

polegadas/min). Este ensaio foi realizado no Laboratório de Adesivos da Faculdade de 

Engenharia da Universidade do Porto - FEUP e tinha como objetivo principal avaliar a força de 

ligação entre as diferentes camadas do LITECOR®. 

Um dos aspetos mais importantes a ter em conta na utilização de materiais de estrutura 

sandwich como o LITECOR® em operações de conformação plástica diz respeito à delaminação 

das suas camadas. Existem essencialmente dois modos de delaminação, um devido aos esforços 

de corte e outro devido à tração. Durante a deformação do material, um ou ambos os modos 

podem se encontrar ativos, provocando a delaminação do mesmo. Decidiu-se então estudar esta 

questão. 

(13)

] 

(12) (11) 
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Figura 3.37 – Realização do T-peel test num provete de LITECOR® 

 

  

Figura 3.38 – Provete de LITECOR® após a realização do T-peel test 

 

Verifica-se que a separação do material compósito ocorre pelo seu núcleo polimérico, 

confirmando a informação adiantada pela Thyssenkrupp Steel que em caso de rotura esta seria 

coesiva. Assim, confirma-se que é o núcleo polimérico que falha em primeiro lugar, antes do 

adesivo responsável por unir este às chapas metálicas. Esta condição é essencial para os 

construtores de automóveis. 

 

Figura 3.39 – Curva força vs. deslocamento obtida para o LITECOR® pelo T-peel test 
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 A força máxima inicial obtida na realização do T-peel test é muito diferente de ensaio 

para ensaio, pois depende bastante da preparação prévia dos provetes. Caso, por exemplo, exista 

já uma fenda ou algo do género, devido à preparação destes, a força máxima necessária para 

iniciar a separação do material compósito sofre uma diminuição. No entanto, é possível 

observar que o comportamento do material é muito semelhante, isto é, para que a separação do 

LITECOR® continue, as mesmas forças terão que ser postas em jogo em todos os ensaios.  

 Decidiu-se então comparar o LITECOR® a um outro material compósito qualquer de 

forma a puder enquadrar estes resultados obtidos. Um ensaio semelhante a este foi realizado 

este ano ao BONDAL®, que trata-se do material antecessor do LITECOR® na Thyssenkrupp 

Steel, mas com um propósito diferente, pelo que se recorreu aos resultados obtidos para este 

material como base de comparação para o LITECOR®. 

 

Figura 3.40 – Curva força vs. deslocamento obtida para o BONDAL® pelo T-peel test (Kami et al. 2017) 

 

 Comparando os resultados obtidos para o LITECOR® com os do BONDAL® é 

facilmente percetível que a força de ligação entre as diferentes camadas da estrutura sandwich 

do primeiro é bastante superior que o segundo (aumentos superiores a 10x), pelo que se conclui 

que o LITECOR® apresenta excelentes propriedades no que diz respeito a este ensaio, isto é, no 

que diz respeito às forças de ligação entre as diferentes camadas do material, o que confirma 

que para o material sofrer delaminação as forças postas em jogo deverão ser muito elevadas. 

No entanto, esta comparação não será a mais indicada, pois os dois materiais fazem parte de 

diferentes tipos de materiais compósitos MCM. Enquanto o LITECOR® trata-se de um low 

density laminate, apresentando um núcleo com espessura elevada, o BONDAL® faz parte dos 

sound-damping laminates, que apresentam um núcleo com espessura muito reduzida, o que 

poderá afetar estes resultados. O ideal seria comparar o LITECOR® a um material do mesmo 

tipo, com espessura para o núcleo próxima. 

 

 Tabela 3.14 – Comparação dos resultados obtidos pelo T-peel test entre o LITECOR® e o BONDAL® 

 BONDAL® LITECOR® Aumento [%] 

Força máxima de 

início de rotura 

[N] 

≅ 53 ≅ 633 >1000 

Força média de 

delaminação [N] 
≅ 25 ≅ 600 >2000 
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4. Simulação numérica - Método dos 
elementos finitos  

Com a tendência para a utilização de materiais mais resistentes e, por sua vez, mais leves, 

colocaram-se em cima da mesa novos desafios ao processo de conformação plástica de chapas 

metálicas. Com estes novos desafios, o desenvolvimento de ferramentas numéricas continua a 

ter um grande crescimento, tal como os modelos matemáticos que caracterizam o 

comportamento das chapas metálicas no processo de conformação.  

A capacidade de prever o comportamento de um material durante a operação de 

conformação plástica, utilizando a simulação numérica, tem um forte e importante interesse 

tecnológico. A simulação numérica é atualmente uma fonte de antevisão de resultados, à qual 

deve-se dedicar toda a atenção, uma vez que permite detetar e prevenir eventuais erros e/ou 

aperfeiçoamentos do processo. 

Com a crescente complexidade de geometria dos produtos conformados e a introdução de 

novos materiais, isto parece vir comprometer a necessária redução dos ciclos de projeto-fabrico, 

visto que a crescente redução do tempo de vida útil dos produtos requer um rápido 

desenvolvimento, bem como económico e de elevada qualidade, exigindo uma elevada 

flexibilidade para alterações de geometria imposta a esses produtos.  

Em geral, são necessários numerosos, onerosos e demorados ciclos de tentativa-erro entre 

as fases de conceção e produto final, sendo essenciais o conhecimento e a experiência 

anteriores, no que diz respeito ao processo tecnológico, à geometria do produto e ao material a 

conformar. Tipicamente, nem só os ciclos são onerosos, também as ferramentas-protótipo o 

são, pois o consumo de tempo e a ocupação de equipamentos necessários à produção aumentam 

os custos de desenvolvimento comprometendo a necessária redução de tais ciclos.  

Assim sendo, a adoção de ciclos numéricos (experimentação numérica) tende a reduzir 

esse número de ciclos de experimentação laboratorial. Tal facto deve-se à maior interatividade 

entre as fases de conceção e projeto dos componentes e das ferramentas de conformação, 

usando para isso a simulação numérica. Assim, a simulação numérica de processos de 

conformação plástica vem assumindo nos tempos que decorrem um papel fundamental na 

redução dos tempos de desenvolvimento, bem como a introdução de novos materiais. 

 

4.1.  Ensaio de dobragem – Simulação do Retorno elástico 

 

A grande preocupação na simulação numérica deste ensaio foi avaliar o comportamento 

do LITECOR® no que diz respeito ao seu retorno elástico. 
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O retorno elástico é um dos principais fatores que influencia a geometria do produto final, 

pelo que se não for corretamente controlado, pode afetar a precisão, tendo como consequência 

a qualidade do produto. Este é um fenómeno que ocorre após a conformação plástica e 

posteriormente à remoção das forças aplicadas às ferramentas, sendo dependente da conjugação 

e/ou interação de um grande número de fatores, como por exemplo: as propriedades mecânicas, 

a geometria das ferramentas, os níveis e distribuição de tensões e deformações e os parâmetros 

do processo (pressão do cerra-chapas, lubrificação, etc.).  

 A simulação do retorno elástico não só depende das condições de conformação 

(contacto, atrito e geometria das ferramentas), mas também da escolha do modelo constitutivo 

aplicado ao material e da implementação numérica no programa de elementos finitos, tamanho 

do modelo, tipo de elemento e pontos de integração ao longo da espessura e no plano 

(Taherizadeh et al. 2009, Gau et al. 2001). Estando os prazos das entregas cada vez mais curtos, 

aliada à crescente utilização de materiais de alta resistência, a simulação do retorno elástico na 

conformação plástica de chapas metálicas tornou-se um aspeto fundamental para uma melhor 

conceção de ferramentas e otimização dos processos a ele ligado. 

 Os modelos constitutivos atuais não entram em consideração com a textura 

cristalográfica, nem com as trajetórias de deformação não proporcionais, as quais podem afetar 

a evolução da anisotropia plástica e do encruamento. Tendo em conta que as propriedades mais 

significativas dos materiais em chapa são a anisotropia plástica e o encruamento, pode-se 

afirmar que a precisão das simulações depende dos modelos constitutivos que descrevem este 

comportamento. Na prática, a maioria dos programas de elementos finitos são ainda baseados 

no critério de von Mises e na curva de escoamento uniaxial.  

 Como foi dito anteriormente, na maioria dos modelos utilizados que tentam descrever a 

anisotropia plástica e o encruamento, os parâmetros são identificados através de ensaios 

mecânicos. O modelo clássico, para a anisotropia, é o critério de cedência de Hill, onde os 

parâmetros que definem o comportamento anisotrópico são calculados a partir do valor do 

coeficiente de anisotropia, obtido através de ensaios mecânicos em conjunto com uma lei do 

tipo exponencial, como a de Swift, como aproximação das curvas de escoamento, que são 

medidas em ensaios de tração uniaxiais. Para a conformação de componentes com formas 

complexas o estado de tensão não é sempre um estado de tração uniaxial e as trajetórias de 

deformação não são sempre proporcionais, nem mesmo numa embutidura em uma só etapa. 

Para conformação em várias etapas, as trajetórias de deformação são ainda mais complicadas. 

O critério de Hill não consegue prever este comportamento anisotrópico que provém do facto 

das direções cristalográficas dos grãos não estarem repartidos de uma forma aleatória e de certas 

direções serem privilegiadas, formando a textura do material. Um exemplo é a influência da 

mudança de trajetória no encruamento do material. Entre os efeitos da mudança de trajetória é 

conhecido o efeito de Bauschinger, em que quando se inverte a trajetória de carregamento, a 

tensão de cedência é menor do que antes de se descarregar. Este comportamento anisotrópico 

sugere que as leis de comportamento que são apenas função da deformada plástica equivalente 

não fornece uma caracterização válida do que acontece na prática da conformação plástica. 

Apesar de muitos fenómenos físicos estarem a ocorrer em simultâneo durante a deformação, é 

possível extrair os fatores microscópicos mais importantes, que são a textura cristalográfica e a 

evolução da estrutura de deslocações. 

A simulação de processos de conformação plástica de chapas é ainda na maioria das vezes 

realizada com programas de elementos finitos que utilizam modelos para descrição do 

comportamento das chapas metálicas muito genéricas que não têm em conta especificidades 

como a anisotropia ou o encruamento cinemático característico deste tipo de processos. A maior 

parte das formulações por elementos finitos desenvolvidas até agora assumem que o material 

se comporta de maneira isotrópica, isto é, as propriedades físicas, incluindo a tensão de 

cedência, apresentam igual valor em todas as direções.  
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Basicamente existem dois tipos diferentes de abordagem a ter em conta na descrição das 

propriedades mecânicas de um material na simulação por elementos finitos: abordagem 

fenomenológica e abordagem micromecânica. Tradicionalmente, as simulações por elementos 

finitos utilizam modelos fenomenológicos clássicos na caracterização do comportamento 

mecânico do material. Estes consistem em expressões analíticas relativamente simples para a 

descrição da superfície de cedência complementadas com pressupostos de encruamento 

isotrópico. Como dito anteriormente, neste tipo de abordagem são apenas necessários alguns 

ensaios mecânicos que fornecem os valores numéricos dos parâmetros intervenientes no 

modelo. O critério de von Mises, que continua a ser um dos mais utilizados na descrição do 

comportamento plástico do material nas simulações por elementos finitos, necessita apenas de 

um ensaio de tração uniaxial para a identificação dos parâmetros do modelo. Devido à sua 

simplicidade, o critério de cedência de Hill tem sido dos mais utilizados numa tentativa de 

descrever a anisotropia. Infelizmente estas expressões bastante simples ficam muitas vezes 

aquém da precisão exigida na caracterização da forma complexa da superfície de cedência e do 

encruamento real. Em termos práticos é impossível determinar experimentalmente toda a 

superfície de cedência uma vez que seria necessário um elevadíssimo número de ensaios 

experimentais, o que implicaria diversos mecanismos de ensaios para simular todas as 

trajetórias de deformação (Reis 2001). Em resumo, os ensaios mecânicos não são suficientes 

para caracterizar completamente o comportamento mecânico de um material. Assim, a 

abordagem micromecânica faria mais sentido, uma vez que utilizaria toda a informação 

microestrutural mais relevante.  

 

4.1.1. Modelação do comportamento do material 

 

De modo a prever o comportamento de um dado material em regime plástico 

(encruamento), para uma dada gama de valores de extensão plástica mais elevados do que os 

obtidos pelo ensaio de tração uniaxial (a partir do momento em que se dá o fenómeno da 

estricção as variações de comprimento localizam-se no pescoço, pelo que a deformação de 

engenharia, que usa o comprimento total do provete, não pode ser usado para calcular a 

deformação real), são utilizados modelos constitutivos (leis de encruamento). Estes modelos 

reagem à evolução da dimensão da superfície de plasticidade, caracterizada pela tensão 

equivalente, em função da evolução das variáveis internas do material. Entre as diferentes leis 

de encruamento propostas por vários autores pode-se considerar a Lei de Hollomon, a Lei de 

Swift e a Lei de Ghosh. 

 

Hollomon:     𝜎 = 𝐾 ∗ 𝜀𝑛 

Swift:             𝜎 = 𝐾 ∗ (𝜀0 + 𝜀)𝑛 

Ghosh:        𝜎 = 𝐴 ∗ (𝜀 + 𝐵)𝑛 − 𝐶 

  

As variáveis 𝜎 e 𝜀 presentes em cada modelo representam os valores de tensão real e 

extensão real plástica, respetivamente. Cada lei tem associados parâmetros que representam 

constantes do material.  

 A identificação dos parâmetros que constituem as expressões dos modelos constitutivos 

foi realizada com recurso à análise inversa utilizando algoritmos de otimização implementados 

em MATLAB®. O processo iterativo presente no algoritmo permite obter os melhores valores 

dos parâmetros dos modelos constitutivos que minimizam o erro quadrático médio (MSE) entre 

(13) 

(14) 

(15) 
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os dados experimentais e a previsão do comportamento do material resultante da equação 

constitutiva de encruamento.  

 

Tabela 4.1 – Parâmetros das leis constitutivas  

Lei de Hollomon 

K n 

700.8 0.148 

Lei de Swift 

K 𝜺𝟎 n 

747.04 0.0151 0.188 

Lei de Ghosh 

A B n C 

888.9 0.0185 0.149 149.7 

 

 

Figura 4.1 – Comparação entre os valores de Hollomon, Swift e Ghosh para a curva tensão vs. extensão real 

 

 

4.1.2. Modelo Numérico 

 

A escolha da função que permite a extrapolação da curva de encruamento do material tem 

uma importante influência na exatidão dos resultados obtidos através da simulação numérica 

por elementos finitos.  

Tendo como objetivo principal a avaliação e validação da metodologia utilizada na 

identificação dos parâmetros dos modelos constitutivos, realizou-se a modelação numérica por 

elementos finitos do ensaio de dobragem, comparando depois os resultados numéricos com os 

dados obtidos experimentalmente para o LITECOR®. 
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O ensaio de dobragem foi modelado numericamente fazendo uso do software 

Abaqus/Explicit. A discretização da chapa metálica recorreu a elementos 2D sólidos de 4 nós 

com integração reduzida (CPE4R), formando duas camadas de elementos segundo a espessura 

do núcleo e uma camada nas chapas exteriores, como se apresenta na figura 4.2. 

 

 

Figura 4.2 – Definição de camadas, de forma a representar o LITECOR® 

  

Considerou-se que a chapa exterior tem um comportamento elasto-plástico, cujo 

encruamento isotrópico é descrito pelos modelos constitutivos apresentados na secção anterior. 

As propriedades utilizadas para modelar o comportamento do núcleo foram as apresentadas na 

tabela 4.2. 

Tabela 4.2 – Propriedades do núcleo do LITECOR® 

Módulo de Young 

[GPa] 

Coeficiente de 

Poisson 
Densidade [kg/m3] 

Tensão de cedência 

[MPa] 

0.86 0.38 1030 11 

 

 

Figura 4.3 – Simulação numérica do ensaio de dobragem (flexão em 3 pontos) por elementos finitos através do 

software Abaqus/Explicit 

 

 Na tabela 4.3 apresentam-se os resultados obtidos para a simulação numérica do ensaio 

de dobragem da chapa para os modelos constitutivos de Swift e Ghosh apresentados na secção 

4.1.1.  
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Tabela 4.3 – Comparação do retorno elástico entre os resultados experimentais e os diferentes modelos 

constitutivos 

Deslocamento 

punção [mm] 

Experimental Swift Ghosh 

Antes 

R.E  

Após 

R.E  
R.E  

Antes 

R.E  

Após 

R.E 
R.E 

Antes 

R.E 

Após 

R.E  
R.E  

15 109º 115º 6º 108º 112º 4º 108º 112º 4º 

20 90º 96º 6º 89º 94º 5º 89º 93º 4º 

25 75º 82º 7º 72º 83º 11º 73º 84º 11º 

 

 Pelos resultados obtidos conclui-se que os modelos de Swift e Ghosh permitem obter 

resultados concordantes com os resultados experimentais do LITECOR®, o que comprova que 

a metodologia utilizada para identificar os parâmetros destas leis de encruamento é apropriado 

e funcional. Assim, no desenvolvimento de qualquer modelo numérico com o LITECOR® é 

recomendado a utilização destes modelos.  

Os resultados obtidos com ambos estes modelos são muito próximos entre si, revelando 

erros relativamente aos resultados do ensaio experimental inferiores a 4 % (o erro aumenta com 

o aumento do deslocamento do punção). As pequenas diferenças entre os resultados obtidos no 

ensaio experimental e a simulação numérica podem dever-se por exemplo à grande 

sensibilidade do ensaio experimental relativamente aos provetes obtidos e à geometria do 

punção que aplica a deformação à chapa, no entanto, podem dever-se à própria simulação 

numérica, como por exemplo o número de elementos em espessura utilizados ou a discretização 

dos rolos utilizada, o que se pode traduzir em problemas de contacto. 

A partir deste momento e nas simulações numéricas seguintes, vai-se utilizar apenas um 

destes dois modelos para descrever o encruamento isotrópico das chapas metálicas que 

revestem o LITECOR®. Optou-se por utilizar o modelo de Swift. 

Interessa agora avaliar o efeito do núcleo e das chapas metálicas de aço do tipo IF no 

retorno elástico do LITECOR®. Para isso vai-se realizar uma série de modelações numéricas, 

onde se vai simular o ensaio de dobragem do material com diferentes espessuras para o núcleo 

(1.4 e 0.5 mm) e com diferentes espessuras para as chapas metálicas que revestem o material 

híbrido (0.5 e 0.1 mm).  

 

Tabela 4.4 – Comparação entre os resultados obtidos para o ensaio de dobragem com diferentes espessuras para 

o núcleo 

Deslocamento 

do punção 

[mm] 

LITECOR® - Núcleo 

c/ 1.0 mm 

Núcleo c/ maior 

espessura – 1.4 mm 

Núcleo c/ menor 

espessura – 0.5 mm 

Antes 

R.E 

Após 

R.E 
R.E 

Antes 

R.E 

Após 

R.E 
R.E 

Antes 

R.E 

Após 

R.E 
R.E 

15 108º 112º 4º 106º 111º 5º 108º 119º 11º 

20 89º 94º 5º 86º 91º 5º 89º 105º 16º 

25 72º 83º 11º 70º 77º 7º 72º 89º 17º 

 

Através da tabela 4.4 verifica-se que a redução da espessura do núcleo de PA/PE no 

LITECOR® não apresenta qualquer diferença em termos de dobragem, obtendo-se exatamente 
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o mesmo ângulo de concordância entre as abas da chapa antes do retorno elástico, pelo que se 

confirma que são essencialmente as chapas metálicas que conferem a resistência à flexão do 

material. No entanto, esta diminuição da espessura do núcleo vai afetar o retorno elástico, sendo 

este agora maior. Para cada um dos deslocamentos do punção escolhidos há um aumento 

significativo do ângulo de concordância entre as abas da chapa após retorno elástico quando 

comparado com o caso original.  

No que diz respeito ao caso com maior espessura do núcleo, a resistência do material é 

menor, pois a percentagem de material polimérico no compósito é superior. Assim sendo, a 

dobragem do material é superior, o que é observável pelos ângulos de concordância entre as 

abas da chapa antes do retorno elástico inferiores. A influência do núcleo de maior espessura 

no retorno elástico só se torna significativo para deslocamentos do punção superiores, onde aí 

o material recupera menos que a situação original.  

 

Tabela 4.5 - Comparação entre os resultados obtidos para o ensaio de dobragem com diferentes espessuras para 

as chapas exteriores 

Deslocamento 

do punção 

[mm] 

LITECOR® - Chapas 

c/ 0.3 mm 

Chapas c/ maior 

espessura – 0.5 mm 

Chapas c/ menor 

espessura – 0.1 mm 

Antes 

R.E 

Após 

R.E 
R.E 

Antes 

R.E 

Após 

R.E 
R.E 

Antes 

R.E 

Após 

R.E 
R.E 

15 108º 112º 4º 111º 118º 7º 104º 113º 9º 

20 89º 94º 5º 91º 98º 7º 83º 92º 9º 

25 72º 83º 11º 74º 82º 8º 64º 74º 10º 

 

Através da tabela 4.5 verifica-se que com o aumento da espessura das chapas metálicas que 

revestem o LITECOR® há um aumento da resistência do material à flexão, pelo que os ângulos 

de concordância entre as abas da chapa antes do retorno elástico são superiores quando 

comparado com a situação original. No que diz respeito ao retorno elástico, este também sofre 

um aumento, no entanto, para dobragens superiores este aumento torna-se menos significativo, 

pois o material já se deforma menos inicialmente.  

No que diz respeito ao caso em que as chapas metálicas que revestem o material híbrido 

apresentam uma menor espessura que o caso original, aqui o compósito revela uma menor 

resistência à flexão, pelo que a dobragem da chapa é superior. Tal pode ser confirmado pelos 

ângulos de concordância entre as abas da chapa antes do retorno elástico muito pequenos. 

Devido às maiores dobragens, o material tende a recuperar mais, o que pode ser comprovado 

pelos resultados obtidos, no entanto, esse aumento do retorno elástico tende a diminuir, com o 

aumento do deslocamento dos punções. 

Interessa agora avaliar também o caso em que as chapas metálicas que revestem o 

LITECOR® apresentam diferentes espessuras, procurando saber qual a melhor configuração no 

que diz respeito à dobragem do material e ao seu retorno elástico. Considerou-se o núcleo com 

1 mm de espessura tal como no material original e uma das chapas metálicas exteriores com 

0.3 mm e a outra com 0.5 mm. 
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Tabela 4.6 - Comparação entre os resultados obtidos para o ensaio de dobragem com diferentes chapas metálicas 

de diferentes espessuras  

Deslocamento 

do punção 

[mm] 

Chapa de 0.3 mm em 

contacto com punção 

Chapa de 0.5 mm em 

contacto com punção 

Antes 

R.E 

Após 

R.E 
R.E 

Antes 

R.E 

Após 

R.E 
R.E 

15 107º 111º 4º 108º 111º 3º 

20 87º 92º 5º 88º 92º 4º 

25 70º 79º 9º 71º 79º 8º 

 

 Através da tabela 4.6 conclui-se que as diferentes configurações analisadas não 

apresentam qualquer diferença após o retorno elástico. Mesmo com a chapa metálica com maior 

espessura em contacto com o punção oferecendo maior resistência à sua dobragem, o material 

acaba por recuperar sempre para o mesmo nível.  
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5. Conclusões e perspetivas de trabalhos 
futuros 

 

Ao longo deste trabalho propôs-se a caracterização mecânica de um material inovador 

presente no mercado há muito poucos anos, do qual ainda muito poucas informações se 

encontram disponibilizadas. O objetivo era avaliar a conformabilidade do material e perceber a 

motivação para o seu uso. Para isso, foi necessário perceber que tipo de materiais e técnicas 

existem atualmente para a redução do peso de um automóvel, de forma a responder às 

regulamentações impostas no que diz respeito ao consumo de combustível e emissão de 

poluentes. Conclui-se então que este material tem como principal propósito fazer frente ao 

alumínio, visto que a sua produção se encontra praticamente limitada em todo o mundo, isto é, 

já não é possível responder às necessidades do mercado. Por este motivo, a Thyssenkrupp Steel 

propôs-se a produzir um material que pudesse praticamente alcançar o baixo peso de uma 

solução de alumínio, mas a um custo inferior. Percebeu-se logo também que este material 

apresenta uma outra grande vantagem relativamente ao alumínio que é o facto de permitir a sua 

união a outros componentes através de um processo de spot welding. Isto vai permitir que a 

substituição de um aço de alta resistência pelo LITECOR® numa linha de montagem não 

obrigue a qualquer alteração, o que já não seria verdade com outro material como, por exemplo, 

o alumínio.  

Para a caracterização deste material realizaram-se uma série de ensaios experimentais, de 

forma a avaliar a aptidão deste para um processo de conformação plástica. Assim, foi possível 

avaliar as potencialidades do LITECOR® para a deformação plástica. Algumas destas técnicas 

experimentais foram também realizadas no aço 240 LA de 1.5 mm de espessura, que trata-se 

de um HSLA que era utilizado na Inapal Metal, S.A na produção de um componente para a 

Volkswagen que agora se pretende produzir em LITECOR®. Assim, concluiu-se das excelentes 

propriedades mecânicas do material no que diz respeito à sua conformabilidade plástica, 

constituindo isto mais uma vantagem sobre o alumínio, cuja conformabilidade ainda terá que 

ser melhorada de forma a ser possível aplicar este material no body-in-white dos automóveis, 

onde aí a maior redução de peso é possível. Alguns ensaios de dobragem foram também 

realizados a diferentes temperaturas e para diferentes deslocamentos de punção, no entanto, 

concluiu-se que o LITECOR® é independente da temperatura no que diz respeito ao seu 

comportamento à flexão e respetivo retorno elástico. Este comportamento do material também 

foi avaliado a partir de uma série de simulações numéricas, onde foi proposto perceber o retorno 

elástico deste material e os fatores que o influenciam. Por fim, decidiu-se testar a força de 

ligação entre as diferentes partes deste material compósito através de um T-peel test, 

concluindo-se das suas excelentes características, o que confirma que para este material sofrer 

delaminação as forças postas em jogo terão que ser muito elevadas. 

Para além de caracterizar o material alvo de estudo desta dissertação, o objetivo também 

passava por definir uma metodologia para a caraterização experimental de um material híbrido 
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de estrutura do tipo sandwich. Assim sendo, este trabalho constitui um ponto de partida para 

trabalhos futuros mais abrangentes que permitam a constituição de uma base de conhecimento 

através da caracterização mais profunda deste tipo de materiais. Neste sentido, esses trabalhos 

deviam incluir a realização de ensaios de Nakajima, pois trata-se de um ensaio de elevado 

interesse e largamente utilizado na determinação da curva limite de embutidura, pelo facto de 

simular a quase totalidade de trajetórias de deformação existentes num processo de embutidura. 

Para além disso, a impressão prévia de grelhas de referências nos provetes de todos os ensaios 

deveria ser também realizada, com vista a uma medição das deformações postas em jogo. Para 

enriquecer ainda mais tudo isto, a simulação numérica de todos estes ensaios, de forma a 

confirmar os resultados obtidos seria também muito interessante. No caso específico da Inapal 

Metal, S.A seria importante também realizar todos estes ensaios experimentais aqui descritos 

no aço 240 LA de 1.5 mm de espessura, de forma a ter uma melhor base de comparação para o 

LITECOR®. 
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ANEXO A: Prensas mecânicas em arcada 
 

Uma prensa é uma máquina capaz de transmitir a uma ferramenta a força e energia 

necessárias à conformação plástica de uma chapa (esboço) e assim obter uma peça de forma e 

dimensões pré-definidas. As prensas podem classificar-se, de um modo geral, segundo a 

natureza do agente motor, a forma da estrutura (ou corpo da prensa) e o número de corrediças 

(Rocha et al. 2005). Quanto ao agente motor, as prensas podem ser mecânicas ou hidráulicas. 

Quanto à forma da estrutura, as prensas podem ser de arcada (de montantes) ou de corpo em C 

(de “colo de cisne”). Quanto ao número de corrediças, as prensas podem ser de simples, duplo 

ou triplo efeito. Quanto ao material, também é possível distinguir as prensas de corpo fundido 

(geralmente, de pequena capacidade) e as prensas construídas em chapa espessa de aço soldado 

(menos dispendiosa e mais flexível que o ferro fundido, que necessitaria, para cada corpo, da 

construção de um molde de fundição).  

Comparando as prensas mecânicas às hidráulicas, estas são geralmente mais 

vocacionadas para operações de corte por arrombamento, são mais baratas e com uma 

manutenção mais simples, e têm cadências de produção mais elevadas. As prensas hidráulicas 

são cada vez mais utilizadas na indústria automóvel em operações de embutidura, não sendo 

utilizadas para o corte, devido às cadências de produção demasiado baixas e aos golpes bruscos 

no circuito hidráulico. São preferencialmente utilizadas nas operações de embutidura, devido à 

possibilidade de regular a sua velocidade. Estas prensas permitem também obter uma força no 

cerra-chapas independentemente da espessura da chapa e exercer a força nominal em qualquer 

ponto do curso da corrediça. 

Os elementos que vão interagir diretamente com a ferramenta são a mesa, que irá fixar 

toda a parte inferior da prensa, e a corrediça, que vai transmitir o movimento linear (e a força) 

à ferramenta.  

Na figura 6.1, representa-se uma prensa mecânica em arcada, com a distinção dos 

diferentes componentes que a compõem.  

  

 

Figura 6.1- Prensa mecânica, em arcada, de capacidade de 160 toneladas (Rocha et al. 2005) 

 

A – Motor elétrico 

B – Cambota 

C – Corrediça 

D – Alimentador 

E – Mesa 

F – Almofada pneumática  

G – Patins 

H – Estrutura  
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Figura 6.2 - Principais componentes de uma prensa mecânica I (Rocha et al. 2005) 

 

 

Figura 6.3 - Principais componentes de uma prensa mecânica II (Rocha et al. 2005) 

A – Estrutura 

B – Biela 

C – Regulação do PMI 

(ponto morto inferior) 

D – Corrediça 

E – Montantes  

F – Base 

G – Mesa 

H – Almofada pneumática 

I – Equilibrador 

J – Cinemática 

K – Embraiagem  

A – Capitel ou Castelo 

B – Montante 

C – Mesa fixa 

D – Prato, mesa móvel 

E – Tirante 

F – Corrediça 

G – Guias 

H – Cambota ou árvore 

de excêntricos 

I – Biela 

J – Mecanismo de 

regulação da altura da 

corrediça 

K – Motor 

L – Engrenagem  

M – Embraiagem 

pneumática 

N – Volante de inércia 

 

P – Equilibradores ou 

amortecedores 

pneumáticos 

Q – Reservatórios tampão 

R – Freio pneumático 

S – Central de 

lubrificação 

T – Barra de ejeção 

U – Batente para barra de 

ejetor 

V – Suporte para 

regulação do curso do 

ejetor ou extrator 

W – Comando por botão 

de acionamento 

X – Manilhas de elevação 

Y – Mecanismo de 

inclinação 

Z – Alojamento do nariz 

da ferramenta 
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ANEXO B: Ferramentas – Principais 
componentes 
 

A tabela 6.1 apresenta alguns dos componentes de uma ferramenta e a sua função. 

 

Tabela 6.1 - Componentes de uma ferramenta e a sua função (Cordeiro 2016) 
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 A figura 6.4 apresenta uma ferramenta de corte em perspetiva e o seu desenho do 

conjunto. A identificação dos seus componentes é feita de seguida.  

 

 

Figura 6.4 - Perspetiva de uma ferramenta de corte e seu desenho de conjunto (Duarte et al. 2003) 

A – Espiga ou nariz 

B – Cabeçote ou base superior ou bloco superior 

C – Placa de choque 

D – Porta-punções 

E – Punção 

F – Colunas de guia ou cavilhas 

G – Buchas ou casquilhos 

H – Pinos de fixação 

I – Parafusos de fixação 

J – Extrator ou placa guia 

K – Guias de chapas ou calços de guia 

L – Matriz de corte 

M – Base inferior ou bloco inferior 

N – Mesa da prensa 

O – Corrediça da prensa 
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A figura 6.5 apresenta uma ferramenta com extrator elástico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.5 - Ferramenta com extrator elástico (Duarte et al. 2003) 

A – Placa de montagem superior 

B – Bloco superior 

C – Unidade de molas 

D – Placa de retenção 

E – Placa de choque 

F – Limitador de curso superior 

G – Disco de compensação 

H – Extrator elástico 

I – Limitador de curso inferior 

J – Placa porta-matriz 

K – Bloco inferior 

L – Buchas de esferas 

M – Coluna de guia 

N – Placa porta-punção 




